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I.  Guião de Entrevistas a Empresários Nepaleses 

 

GUIÃO PARA EMPRESÁRIOS NEPALESES 

 

A. CARACTERIZAÇÃO: 

 

1 - Sexo: M     F    F 

2 - Idade:           Anos 

3 - Estado Civil:  

4 - Etnia:                                 5 - Região de Origem: 

6 - Cidade / Aldeia de Origem no Nepal:                              

7 - Sub-Casta:                                   8 - Religião:  

9 - Grupo Linguístico:  

10 - Tempo de Permanência em Portugal:           Anos 

11 - Composição do Agregado Familiar: (e onde estão os seus membros?) 

 

12 - Viveu ou trabalhou noutros países europeus antes de estar em 

Portugal? (questão que visa perceber redes intra-europeias, sobretudo Portugal-UK) 

 

13 - Qual a sua profissão? 

 

14 - Em que sector de actividade trabalha? 
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15 - Quantos empregados tem? 

 

B. QUEM RECRUTAM?: 

 

1 - Quais são os seus principais critérios de recrutamento (confiança pessoal, 

lealdade, competência, etc.)?  

 

1.1- Os recrutamentos ocorrem também para outras regiões fora de 

Lisboa? 

 

2 - Como faz, ou Quem faz, esse recrutamento e Onde? Com que 

frequência? 

 

3 - Que pessoas recruta para a(s) sua(s) empresa(s)? (M/F, Nepalês/Outros, Qual 

Etnia, Qualificações, Idades, Regiões de Origem e Casta, etc.) Porquê? 

 

C. PARCEIROS E FORNECEDORES / BUSINESS RELATIONS: (QUE TIPO DE 

INTERESSES E RELAÇÕES DE NEGÓCIO TEM NA EUROPA, OU NOUTRAS PARTES DO MUNDO?) 

 

1 - Quais são os seus principais critérios para estabelecer relações de 

negócio (confiança, preço, qualidade dos produtos)? 

 

2 - Tem contactos pessoais que facilitem negócios? De que tipo? 
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3 - Envia mão-de-obra, bens de consumo ou serviços para o Nepal, PT ou 

para outros países (ex. UK) na Europa? 

 

3.1 - Recebe-os de outros? 

 

4 - Tem parceiros1, fornecedores e/ou articulações com outras empresas 

(ex: étnicas) nalguns países da Europa, incluindo PT? Onde? De que tipo(s)? 

 

4.1- E noutras partes do mundo? Onde? De que tipo(s)? 

 

D. FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS: 

 

1 - Como obteve financiamento para iniciar o(s) seu(s) negócio(s) ou 

implantar os seus interesses? 

 

2 - Quando precisa de financiamento para este(s) negócio(s) ou outro(s) 

empreendimento(s), a quem recorre? (Vias informais ou formais? Outros Nepaleses? 

Coétnicos ou não? Familiares? Outro tipo de redes de sociabilidade e contactos?) 

 

2.1 - Recorre ou já recorreu a empréstimos formais em PT, no Nepal 

ou noutros países? (ex: UK) 

 

3 - Envia capital via fluxos financeiros para PT ou para outros países (ex. UK) 

na Europa?  

 

                                                           
1
 Alguém com quem estabelece relações comerciais.  
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3.1 - Recebe-as de outros? 

 

4 - Tem investimentos em PT ou em países diferentes (ex. UK) na Europa ou 

no Mundo? Onde? 

 

4.1 - Tem sócios ou co-empreendedores nesses investimentos? Quem 

são? 

 

5 - Como (vias formais ou informais, redes de sociabilidade, contactos) investe o seu capital2? E 

onde?  

 

5.1 - Porquê/Com que objectivo(s)? 

 

 

E. RELAÇÕES COM O NEPAL / INVESTIMENTOS NO NEPAL: 

 

1- Que tipo de relações mantém com o Nepal? 

 

2 - Envia fluxos financeiros para o Nepal? 

2.1 - Recebe-as do Nepal? 

 

3 - Tem investimentos no Nepal? De que género(s)? Que tipo de capital 

investe no Nepal? 

 

                                                           
2
 Financeiro - não tanto social, humano, físico, infraestrutural ou político. 
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4 - Tem clientes no Nepal, ou trabalha com alguma(s) empresa(s) que 

tenha(m)? 

 

5 - É membro de alguma ONG? Com que missão? 

5.1 - Onde está sediada essa ONG e como é financiada? 

 

6- Participa activamente na ajuda ao desenvolvimento do Nepal? Como?  

 

 

OBRIGADA! 
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II.  Guião de Entrevistas a Trabalhadores Nepaleses 

 

GUIÃO PARA TRABALHADORES NEPALESES (M/F) 

(INCLUINDO SECÇÃO C/QUESTÕES RELATIVAS AO TRABALHO POR CONTA DE OUTRÉM) 

A. CARACTERIZAÇÃO: 

 

1 - Sexo: M    F    F 

2 - Idade:              Anos 

3 - Estado Civil:  

4 - Etnia:                                5 - Região de Origem: 

6 - Cidade / Aldeia de Origem no Nepal:                              

7 - Sub-Casta:                                 8 - Religião:  

9 - Grupo Linguístico:  

10 - Tempo de Permanência em Portugal:                  Anos 

11 - Composição do Agregado Familiar: (e onde estão os seus membros?) 

 

12 - Viveu ou trabalhou noutros países europeus antes de estar em 

Portugal? (questão que visa perceber redes intra-europeias, sobretudo Portugal-UK) 

 

13 - Qual a sua profissão? 

 

14 - Em que sector de actividade trabalha? (ou trabalhou, no caso de desempregados) 
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15 - Trata-se de um trabalho contínuo (todo o ano) ou sazonal? 

 

16 - Este foi, ou não, o seu primeiro emprego em PT? Se não - qual foi?  

 

B. PARA QUEM TRABALHA E QUEM O RECRUTOU: 

 

1 - Quem é o seu actual empregador? (português, nepalês, outro; co-étnico?; co-regional?; 

casta? M/F) 

 

2 - Quem foi o seu primeiro empregador? 

 

3 - (Caso tenha havido mudanças): Por que houve mudança? 

 

4 - Quem lhe indicou o primeiro trabalho e o actual? (familiares, amigos, coétnicos, 

corregionais, outros) Como operou a transição entre um e outro? 

 

5 - Quem o recrutou para o trabalho actual? E anteriores? (familiares, amigos, 

coétnicos, corregionais, outros) 

 

5.1 - Onde e como (como foi o processo)? 

 

5.2 - Já aconselhou o recrutamento de alguém? (Quem?) (familiares, amigos, 

coétnicos, corregionais, outros) 
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C. COM QUEM TRABALHA: 

 

1 - Quem são os seus colegas de trabalho? (nepaleses, portugueses, outros; coétnicos? 

corregionais?;  homens ou mulheres?;  faixas etárias?) (pedir uma descrição tão exacta quanto possível, para 

avaliar proporções) 

 

1.1 - (No caso de os ter) E quem são os seus supervisores/chefes? 

 

D. CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

1 - O que pensa das condições salariais? 

 

1.1 - E do ambiente de trabalho em geral? 

 

2 - Tem algumas regalias associadas ao trabalho (inquirir sobre férias, licenças, 

prémios e outras)? 

 

3 - Se tivesse oportunidade de investir em Portugal, que tipo de negócio 

ou actividade escolheria iniciar? 

 

3.1 - Do que necessitaria para que tal fosse possível? 

 

4 - Tem contrato de trabalho? E número de segurança social? 
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E. PERCURSOS E TRAJECTOS MIGRATÓRIOS + INDÚSTRIA DA MIGRAÇÃO: 

 

1 - Conhecia alguém em Portugal/Lisboa antes de decidir migrar? E na 

Europa? 

 

2 - Informou-se/informaram-no(a) previamente sobre a cidade e o país 

antes de vir? Quem? 

 

2.1 - Se não - Porquê/Como é que acabou por vir para Portugal? 

 

2.2 - Que montantes investiu para vir até Portugal? Em quê? 

 

2.3 - Contactou/contactaram-no directamente no Nepal, veio por 

intermédio de alguém? 

 

2.4 - Já auxiliou alguém a vir? Como/Quem? 

 

 

3 - Como é que chegou a Portugal - qual o trajecto de migração seguido? 

(detalhado: com paragens intermédias, contactos noutras cidades, meios de transporte usados, etc.) 

 

 

4 - Quais os seus planos de vida a médio/longo prazo - tenciona migrar 

para algum outro país, depois de Portugal? Porquê? 

 



Transborder Himalaya | Alexandra Pereira | ISEG 
 

12 
 

4.1 - Ou tem familiares, colegas ou amigos que assim ponderem, ou 

que já tenham ido para outro país? Porquê? 

 

F. ADAPTAÇÃO NO DESTINO E REDES DE SOCIABILIDADE (NA ORIGEM E 

NO DESTINO): 

 

1 - Quando chegou a Portugal, quais foram as maiores dificuldades que 

enfrentou? 

 

2 - Como/Com Quem conseguiu alojamento?  

 

2.1 - Com quem mora actualmente? (se outros nepaleses: incluir casta, etnias e 

regiões de origem) 

 

3 - Que tipo de obstáculos lhe foram/são colocados pela língua e como 

os ultrapassou?  

 

4 - De que formas de aconselhamento, informações e materiais 

sentiu/sente mais falta? 

 

5 - Como decorreu o processo de legalização no país? E a procura/criação 

de trabalho e/ou adesão a oportunidades de estudo? 

 

5.1 - Quem lhe indicou os procedimentos burocráticos a seguir para 

conseguir autorização de residência no país? (para os que a têm ou seguiram 

essas indicações) Em troca de quê?  
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6 - Com que frequência mantém contactos com o Nepal/por que meios? 

E com quem? 

 

6.1 - A sua família nuclear vive no Nepal? E alargada? Mantém 

contacto regular com eles (diário, dia sim dia não, semanal, bissemanal)? Por que 

formas? 

 

6.2 - Gostaria de trazer familiares para Portugal? Quem e porquê? (O 

que é necessário para que isso aconteça?) 

 

6.3 - Acompanha os acontecimentos sociais e políticos no Nepal? 

Como?  

 

7 - Mantém relações com outros familiares, amigos e conhecidos na 

Europa? De que tipo e onde? 

 

7.1 - Mantém relações profissionais, de negócio, académicas, de 

amizade ou familiares, ou outro tipo de redes e contactos - no caso 

específico, com o Reino Unido? 

 

8 - Intervém activamente na sociedade de destino? (portuguesa) Como? 

 

8.1- Que aspectos positivos e negativos vê na sociedade 

portuguesa?  

 

8.2 - Tem amigos portugueses? (ou outros, não-nepaleses) 
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8.3 - É convidado/convida amigos doutras nacionalidades ou 

culturas para celebrar eventos, para ocasiões festivas, ou outros? 

 

9 - Qual a etnia e região de origem da maioria dos nepaleses em Lisboa? 

E em Portugal? (na percepção do respondente...) 

 

10 - Que relações mantém com outros membros da imigração nepalesa 

em Lisboa? Pertence a alguma organização comunitária? Qual/quais e há 

quanto tempo? 

 

10.1 - Além dessas, que outras organizações da imigração nepalesa 

estão em funcionamento em Lisboa, ou conhece? Com quantos 

associados/membros? 

 

10.2 - Como são as relações entre as diferentes organizações 

comunitárias em Lisboa e os seus membros? 

 

10.3 - Faz negócio, pratica actividades culturais, religiosas, de lazer, 

ou outro tipo de actividades e tarefas, com outros nepaleses em 

Lisboa? 

 

10.4 - Tem amigos de outras castas, regiões de origem e religiões na 

imigração nepalesa de Lisboa? Tem relações de amizade com 

pessoas da maioria das etnias e subcastas, ou evita alguma(s)? 

Porquê? 
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10.5 - Casaria (ou casaria filhos) com uma pessoa de outra 

etnia/subcasta? E de outra nacionalidade? Como é que isso seria 

visto pela sua família de origem e que importância a opinião deles 

tem, hoje, para si? 

10.6 - Os líderes da imigração nepalesa e organizações em Portugal 

podem ser de qualquer região, etnia/subcasta, religião ou partido 

político? Qual a sua opinião? 

 

G. QUESTÕES DE GÉNERO: 

 

1 - Tem amigos de ambos os sexos, na imigração nepalesa de Lisboa? E 

na sociedade portuguesa em geral? 

1.1 - Se não, porquê? 

 

2 - Como vê as relações entre os homens e mulheres nepaleses a residir 

em Portugal? 

 

3 - Faz parte de algum grupo nepalês ligado a questões de género? 

 

3.1 - Porquê e Qual? 

 

3.2 - Como é que esse grupo funciona e de que benefícios usufrui 

(ou que deveres tem) pelo facto de pertencer a ele? 

 

3.3 - Como é que as actividades promovidas por esse grupo são 

recebidas pela imigração nepalesa em Lisboa? 
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3.4 - Esposos/as ou parceiros/as podem assistir às reuniões do 

grupo e saber dos assuntos que são tratados nele? 

 

3.5 - Os membros do grupo auxiliam-se fora dele? Sente 

necessidade de algum tipo de suporte que não tenha? 

 

4 - O que acha dos valores da sociedade portuguesa a respeito do 

namoro, divórcio, relação homens-mulheres, divisão de tarefas e 

trabalho das mulheres? 

 

4.1 - Que vantagens e desvantagens vê, concretamente em relação 

à vida das mulheres e homens, no Nepal e em Portugal? 

 

4.2 - Pensa que a educação de meninos e meninas nepaleses é 

muito diferente quando ocorre em Portugal, relativamente ao 

Nepal? Porquê? 

 

5 - A sua relação com os homens e mulheres mais velhos da família e 

com a sua família alargada em geral mudou, desde que saiu do Nepal? 

De que formas? 

 

5.1 - Avalia essas transformações como positivas ou negativas? 

 

H. TRANSNACIONALISMO: 

 

1 -  Que tipo de relações as organizações nepalesas e as empresas 

nepalesas em Lisboa mantêm com a imigração nepalesa em geral, com o 
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Nepal e com outras imigrações nepalesas e empresas nepalesas na 

Europa? 

 

1.1 - Participa activamente nas actividades de alguma organização 

comunitária nepalesa (ex: grupo étnico, regional, profissional, 

religioso, de negócios) ou partido político nepalês, espalhado pela 

Europa? De que formas? 

 

1.2 - Esse grupo ou organização está representado em Portugal? E 

na Europa - Onde?  

 

1.3 - Fazem reuniões ou encontros frequentes? Onde/Objectivos? 

 

 

2 - Até que ponto, para si, é importante manter laços com pessoas 

noutros países? E com as pessoas que estão no Nepal? 

 

 

3 - Manda vir produtos, serviços ou capital via transferências financeiras 

de outros países, com regularidade? Como/por que formas? 

 

 

3.1 - Envia produtos, serviços ou remessas para outros países, com 

regularidade? Como/por que formas? 

 

 



Transborder Himalaya | Alexandra Pereira | ISEG 
 

18 
 

4 - Mantém participação política e cívica activa no Nepal? Como/por que 

vias? E em Portugal ou noutros países? Como/por que vias? 

 

5 - Na sua opinião, que papel desempenham os emigrantes nepaleses e 

as empresas nepalesas no estrangeiro? 

 

5.1 - Considera que as instituições nepalesas valorizam o contributo 

dos emigrantes para o país? 

 

OBRIGADA! 
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III.  Grelha de Análise das Entrevistas a Empresários Nepaleses 

Grelha de Análise das Entrevistas dos Empresários 

[A categorização ou codificação corresponde à forma como são definidos e organizados os dados sobre os quais se está    a 
trabalhar. Implica a identificação e demarcação de uma ou mais passagens de texto ou outro tipo de dados para 
exemplificação de determinado fenómeno ou descrição. Na prática, é estabelecida uma indexação de informação, de forma 
consistente, para se garantir um quadro de análise sobre o assunto em questão. A categorização poderá variar entre dois 
níveis fundamentais: um rotular de informação a partir de uma mesma etiqueta para se combinar passagens que 
exemplificam determinado fenómeno, ideia, explicação ou actividade (Como tal, mais versada para a organização e gestão 
da informação com vista a uma análise de dados de forma estruturada) ou a criação de um conjunto de categorias analíticas, 
normalmente estabelecidas numa hierarquia, para análise e verificação de questões ou hipóteses de investigação, muitas 
das vezes pela exploração de relações entre categorias. A distinção entre aproximações indutivas e dedutivas na análise de 
dados qualitativos também implica diferenças em termos da criação de um livro de códigos ou categorias, podendo estes  
ser derivados dos dados ou derivados de conceitos.] 

 

Categoria 
[Designação] 

Tipo Definição da Categoria Subcategoria Unidade de Registo Codificação/ 
Enumeração 

Sexo do 
Empresário 

Descritiva   Masculino 
Feminino 

1 
2 

Idade do 
Empresário 

Numérica Idade Ocidental 
(calendário nacional do 
Nepal difere  do 
calendário Gregoriano, e 
dos calendários étnicos 
também) 

  # 

Estado Civil do 
Empresário 

Descritiva   Casado 
Solteiro 

1 
2 

Etnia do 
Empresário 

Descritiva Grupo Étnico Dezenas de 
Grupos Étnicos na 
Origem 

REGRA: identificar 
SEMPRE a etnia, 
usar a auto-
identificação do 
empresário 

Transcrever 

Região de Origem 
do Empresário no 
Nepal 

Descritiva Região Geográfica 
Grosseira 

 REGRA: usar a auto-
identificação 

Transcrever 

Cidade/ Aldeia  
de Origem    do 
Empresário no 
Nepal 

Descritiva Cidade/Aldeia de 
Origem Específica 

 REGRA: procurar 
determinar cidade 
ou aldeia natal, usar 
a auto-identificação 
do empresário 

Transcrever 

Subcasta do 
Empresário 

Descritiva Subcasta em função do 
Apelido 

Dezenas de 
Subcastas 
Nepalesas 

REGRA: identificar 
subcasta sempre 
que possível, usar 
auto-identificação e 
apelidos como 
confirmação 

Transcrever 

Religião do 
Empresário 

Descritiva Auto-descrição das 
práticas religiosas e 
auto-identificação 
religiosa 

Hindu, Budista, 
Hindu-Budista, 
Budista Tibetano, 
Animista, Cristão, 
Muçulmano 

REGRA: usar modo 
como descreve a 
sua crença/religião, 
independentemente 
de muitos Hindus 
Nepaleses também 
incluírem ritos 
Budistas nas suas 
práticas 

Transcrever 

Grupo Linguístico 
do Empresário 

Descritiva Dezenas de Línguas-Mãe 
+ Língua Nacional 

Nepalês 
Outras Línguas-
Mãe 

REGRA: identificar 
Língua-Mãe sempre 
que possível; usar 
auto-identificação 
do empresário 

Transcrever 

Tempo de 
Permanência  em 
Portugal   do 
Empresário 

Numérica Tempo a residir em 
Portugal, independente-
mente do estatuto legal 

Em Anos e Meses REGRA: incluir 
apenas 
entrevistados há 
mais de 1 ano a 
residir em Portugal; 
pesquisar residentes 
até 10 anos e com 
mais de 10 anos no 
país 

Transcrever 

Composição         Descritiva Em Portugal. Incluir Sozinho REGRA: quando Transcrever 
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do Agregado 
Familiar do 
Empresário 

família alargada na 
EU/PT. 

Acompanhado - 
se Sim, Por 
Quem? 

sozinho, indagar 
sobre país(es) de 
residência dos 
familiares e 
perspectivas de 
reunificação 
familiar. 

Viveu o 
Empresário 
Noutros Países 
EU antes de 
Portugal? 

Descritiva Outros países europeus, 
mesmo que estejam de 
saída da União Europeia   
(exº: UK) 

Não 
Sim - Se Sim, 
Onde? 

REGRA: pesquisar 
trajecto migratório; 
inquirir relações 
com comunidade 
Gurkha no Reino 
Unido 

Transcrever 

Profissão do 
Empresário 

Descritiva Profissão Actual.  
Nalguns casos inclui área 
de formação 
profissional. 

Leque de 
Profissões 

REGRA: conforme 
auto-descrição pelo 
próprio; incluir 
áreas de formação 
mencionadas ou 
profissões prévias; 
indagar 
concentração em 
certas profissões 

Transcrever 
frases/ 
parágrafos 

Sector de 
Actividade          
do Empresário 

Descritiva Sector de Actividade a 
que se dedica em 
Portugal. 

Leque de sectores   
de actividade 

REGRA: conforme 
auto-descrição pelo 
próprio; incluir 
detalhes sobre o 
sector de actividade 
considerados 
relevantes; indagar 
concentração em 
determinadas áreas 
de actividade 

Transcrever 
frases/ 
parágrafos 

Número de 
Empregados         
do Empresário 

Numérica Número total de 
empregados e número 
em cada negócio, dentro 
e fora de Lisboa 

2-20 
21-50 
51-100 
101-150 

REGRA: incluir os 
sócios-empregados 
no número total de 
empregados 

Transcrever 

Quais são os       
seus principais 
critérios de 
recrutamento?  

Analítica Critérios para a escolha 
dos seus trabalhadores  

Confiança 
pessoal, lealdade, 
competência, 
relações 
familiares ou        
de amizade,  
coetnicidade, 
conacionalidade, 
etc. 

REGRA: indicar 
apenas aqueles que 
são mais valorizados 
pelo empresário; 
indagar questões de 
economia étnica 

Transcrever 
frases/ 
parágrafos 

Os recrutamentos 
ocorrem também 
para outras 
regiões fora de 
Lisboa? 

Descritiva Há recrutamentos 
efectuados para fora da 
Região da Grande 
Lisboa? 

Não 
Sim - se Sim, Para 
Onde? 

REGRA: incluir todas 
as regiões para 
onde o empresário 
recruta e sectores 
de actividade 

Transcrever 
 

Como faz, ou 
Quem faz, esse 
recrutamento e 
Onde?  

Analítica Como e Quem faz? 
Com que frequência? 

O Próprio 
Familiares 
Outros - Quem? 

REGRA: incluir 
detalhes sobre o 
processo de 
recrutamento; 
razões para 
métodos utilizados 

Transcrever 

Que pessoas 
recruta para a(s) 
sua(s) 
empresa(s)? 
Porquê? 
 

Analítica Razões para a 
contratação de pessoas 
com determinado perfil 

M/F, 
Nepalês/Outros, 
Qual Etnia, 
Qualificações, 
Idades, Regiões 
de Origem e 
Casta, etc.? 

REGRA: principais 
critérios de 
recrutamento; 
indagar formação 
de economia étnica 

Transcrever 
frases/ 
parágrafos 

Quais são os seus 
principais 
critérios para 
estabelecer 
relações de 
negócio? 
 

Analítica Critérios para firmar 
relações de negócio 

Confiança, preço, 
qualidade dos 
produtos? 
 

REGRA: incluir 
critérios mais 
valorizados pelo 
empresário; indagar 
formação de 
economia étnica e 
grau de 

Transcrever  
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internacionalização 
das relações 

Tem contactos 
pessoais que 
facilitem 
negócios? De que 
tipo? 

Descritiva Contactos pessoais que 
facilitem negócios 

Tem? 
De que tipo? 

REGRA: incluir 
contactos coétnicos; 
indagar redes 
comunitárias e 
étnicas e formação 
duma economia 
étnica 

Transcrever 
frases/ 
parágrafos 

Envia mão-de-
obra, bens de 
consumo ou 
serviços para o 
Nepal, PT ou para 
outros países na 
Europa? 

Analítica Envio de mão-de-obra, 
bens de consumo e/ou 
serviços para PT, EU e 
Nepal 

Não 
Sim - se Sim, Para 
Onde? 

REGRA: incluir quer 
mão-de-obra, quer 
bens de consumo, 
quer serviços; 
indagar relações 
internacionais e 
formação duma 
economia étnica 

Transcrever 
frases/ 
parágrafos 

Recebe-os de 
outros? 
 

Descritiva Recebimento de mão-
de-obra, bens de 
consumo e/ou serviços 
de PT, EU e Nepal 

Não 
Sim - se Sim, De 
Quem? 

REGRA: incluir quer 
mão-de-obra, quer 
bens de consumo, 
quer serviços; 
indagar relações 
internacionais e 
formação duma 
economia étnica 

Transcrever 

Tem parceiros, 
fornecedores 
e/ou articulações 
com outras 
empresas              

(exº: étnicas) nalguns 
países da Europa, 
incluindo PT? 
Onde? De que 
tipo(s)? 

Analítica Parceiros, fornecedores 
e articulações na EU/PT - 
Onde e Tipos? 

Não 
Sim - se Sim, 
Onde e De Que 
Tipos? 

REGRA: incluir quer 
fornecedores, quer 
outros tipos de 
articulações 
empresariais; 
indagar redes de 
negócio e étnicas 
europeias 

Transcrever 
frases/ 
parágrafos 

E noutras partes 
do mundo? 
Onde? De que 
tipo(s)? 

Analítica Parceiros, fornecedores 
e articulações noutras 
partes do mundo - Onde 
e Tipos? 
 

Não 
Sim - se Sim, 
Onde e De Que 
Tipos? 

REGRA: incluir Nepal        
e outros países não-
europeus; indagar 
redes de negócio e 
étnicas 
internacionais; 
indagar força da 
ligação à origem 

Transcrever 
frases/ 
parágrafos 

Como obteve 
financiamento 
para iniciar o(s) 
seu(s) negócio(s) 
ou implantar os 
seus interesses? 
 

Analítica Descrição detalhada 
sobre financiamento dos 
negócios 

Empréstimos 
informais 
Empréstimos 
formais  
Familiares e 
amigos 
Rede étnica 
Financiamento 
próprio  
Outros 

REGRA: quando + do 
que uma forma de 
financiamento 
estiver presente, 
incluir todas; 
indagar formas de 
financiamento 
predilectas e porquê 

Transcrever 
frases/ 
parágrafos 

Quando precisa 
de financiamento 
para este(s) 
negócio(s) ou 
outro(s) 
empreendimento
(s), a quem 
recorre? 

Descritiva A quem recorre quando 
precisa de 
financiamento 

Vias informais ou 
formais? Outros 
Nepaleses? 
Coétnicos ou não? 
Familiares? Outro 
tipo de redes de 
sociabilidade e 
contactos? 

REGRA: quando + do     
que uma forma de 
financiamento 
estiver presente, 
incluir todas; 
indagar formas de 
financiamento 
predilectas e porquê 

Transcrever 
frases/ 
parágrafos 

Recorre ou já 
recorreu a 
empréstimos 
formais em PT, 
no Nepal ou 
noutros países? 

(ex: UK) 

Descritiva Já recorreu a 
empréstimos formais? 

Não 
Sim - se Sim, 
Onde e Com Que 
Fins? 

REGRA: indicar 
todos os 
empréstimos 
formais já 
conseguidos, 
independentemente    
do país 

Transcrever 

Envia fluxos 
financeiros para 
PT ou para outros 

Descritiva Fluxos financeiros para 
PT ou outros países 
europeus 

Não 
Sim - se Sim, Para 
Onde? 

REGRA: indicar 
todos os destinos 
dos fluxos 

Transcrever 
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países (ex. UK) na 
Europa? 

financeiros 

Recebe-as de 
outros? 

Descritiva Recebimento de fluxos 
financeiros doutros 
países europeus 

Não 
Sim - se Sim, De 
Quem? 

REGRA: indicar 
proveniências dos 
fluxos financeiros 

Transcrever 

Tem 
investimentos em 
PT ou em países 
diferentes (ex. UK) 
na Europa ou no 
Mundo? Onde? 

Analítica Tem investimentos em 
PT ou outros países e de 
que tipo? 

Não 
Sim - se Sim, 
Onde? 

REGRA: indicar 
todos os 
investimentos (em 
PT e fora de PT) 

Transcrever 

Tem sócios ou co-
empreendedores 
nesses 
investimentos? 
Quem são? 

Descritiva Sócios e                             
Co-empreendedores 

Não 
Sim - se Sim, 
Quem/Quantos 
São? 

REGRA: indicar 
todos os sócios/      
co-empreendedores 
e tipo de relação c/ 
eles (ex.º: são 
familiares ou 
coétnicos?) 

Transcrever 

Como investe o 
seu capital? E 
onde? 

Descritiva Vias preferenciais de 
investimento do capital 

Vias formais ou 
informais, redes 
de sociabilidade, 
contactos 

REGRA: detalhar 
investimentos de 
capital 

Transcrever 

Porquê/Com que 
objectivo(s)? 

Analítica Descrição dos fins que 
visa quando investe 
capital 

Multiplicidade de 
objectivos 

REGRA: detalhar 
objectivos dos 
investimentos 

Transcrever 
frases / 
parágrafos 

Que tipo de 
relações mantém 
com o Nepal? 

Analítica  Familiares, 
étnicas, políticas, 
de negócios 

REGRA: listar todos 
os tipos de relação 

Transcrever 

Envia capital via 
fluxos financeiros 
para o Nepal? 

Descritiva Envio de fluxos 
financeiros para a 
origem 

Não 
Sim 

REGRA: Incluir 
fluxos financeiros 
para familiares 

Transcrever 

Recebe-os do 
Nepal? 

Descritiva Recepção de fluxos 
financeiros da origem 

Não 
Sim 

REGRA: Incluir 
fluxos financeiros de 
familiares 

Transcrever 

Tem 
investimentos no 
Nepal? De que 
género(s)? Que 
tipo de capital 
investe no Nepal? 

Analítica Tipo e número de 
investimentos na origem 

Não 
Sim - se Sim, De 
Que Géneros e 
Que Tipo de 
Capital Investe? 

REGRA: incluir todos 
os investimentos no 
Nepal e áreas nas 
quais eles ocorrem; 
incluir trabalho de 
ONGs/Charities; 
indagar 
transnacionalismo e 
economia étnica 

Transcrever 

Tem clientes no 
Nepal, ou 
trabalha com 
alguma(s) 
empresa(s) que 
tenha(m)? 

Analítica Clientes no Nepal ou 
clientes de parceiros no 
Nepal 

Não 
Sim - se Sim, Tem 
Clientes No Nepal 
e/ou Trabalha 
Com Empresas 
Que Tenham? 

REGAR: listar 
próprios clientes e 
clientes das 
empresas com as 
quais trabalha; 
indagar 
transnacionalismo e 
economia étnica 

Transcrever 

É membro de 
alguma ONG? 
Com que missão? 

Descritiva Pertença a ONGs e 
missão delas 

Não 
Sim - se Sim, Com 
Que Missão? 

REGRA: indagar 
papel das 
ONGs/Charities na 
economia étnica 

Transcrever 

Onde está 
sediada essa ONG 
e como é 
financiada? 

Descritiva Sede das ONGs a que 
pertence e formas de 
financiamento 

Não / Não se 
Aplica 
Sim / Aplica-se - 
Onde Está 
Sediada e Como é 
Financiada? 

REGRA: usar Não no 
caso de Não ser 
membro de 
nenhuma ONG 

Transcrever 

Participa 
activamente na 
ajuda ao 
desenvolvi-mento 
do Nepal? Como? 

Analítica Ajuda ao 
desenvolvimento da 
origem 

Não 
Sim - se Sim, 
Como? 

REGRA: incluir fluxos 
financeiros para 
familiares; usar Não 
para Não participa; 
ajuda ao 
desenvolvimento 
humano e económico 

Transcrever 

IV.  Grelha de Análise das Entrevistas a Trabalhadores Nepaleses 

Grelha de Análise das Entrevistas Trabalhadores 
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[A categorização ou codificação corresponde à forma como são definidos e organizados os dados sobre os quais se está    a 
trabalhar. Implica a identificação e demarcação de uma ou mais passagens de texto ou outro tipo de dados para 
exemplificação de determinado fenómeno ou descrição. Na prática, é estabelecida uma indexação de informação, de forma 
consistente, para se garantir um quadro de análise sobre o assunto em questão. A categorização poderá variar entre dois 
níveis fundamentais: um rotular de informação a partir de uma mesma etiqueta para se combinar passagens que 
exemplificam determinado fenómeno, ideia, explicação ou actividade (Como tal, mais versada para a organização e gestão 
da informação com vista a uma análise de dados de forma estruturada) ou a criação de um conjunto de categorias analíticas, 
normalmente estabelecidas numa hierarquia, para análise e verificação de questões ou hipóteses de investigação, muitas 
das vezes pela exploração de relações entre categorias. A distinção entre aproximações indutivas e dedutivas na análise de 
dados qualitativos também implica diferenças em termos da criação de um livro de códigos ou categorias, podendo estes  
ser derivados dos dados ou derivados de conceitos.] 

 

Categoria 
[Designação] 

Tipo Definição da 
Categoria 

Subcategoria Unidade de 
Registo 

Codificação/ 
Enumeração 

Sexo do 
Trabalhador 

Descritiva   Masculino 
Feminino 

1 
2 

Idade do 
Trabalhador 

Numérica Idade Ocidental 
(calendário nacional 
do Nepal difere  do 
calendário 
Gregoriano, e dos 
calendários étnicos 
também) 

  # 

Estado Civil do 
Trabalhador 

Descritiva   Casado 
Solteiro 

1 
2 

Etnia do 
Trabalhador 

Descritiva Grupo Étnico Dezenas de Grupos 
Étnicos na Origem 

REGRA: identificar 
SEMPRE a etnia, 
usar a auto-
identificação do 
Trabalhador 

Transcrever 

Região de Origem 
do Trabalhador 
no Nepal 

Descritiva Região Geográfica 
Grosseira 

 REGRA: usar a 
auto-identificação 

Transcrever 

Cidade / Aldeia 
de Origem do 
Trabalhador no 
Nepal 

Descritiva Cidade/Aldeia de 
Origem Específica 

 REGRA: procurar 
determinar cidade 
ou aldeia natal, 
usar a auto-
identificação do 
Trabalhador 

Transcrever 

Subcasta do 
Trabalhador 

Descritiva Subcasta em função 
do Apelido 

Dezenas de Subcastas 
Nepalesas 

REGRA: identificar 
subcasta sempre 
que possível, usar 
auto-identificação 
e apelidos como 
confirmação 

Transcrever 

Religião do 
Trabalhador 

Descritiva Auto-descrição das 
práticas religiosas e 
auto-identificação 
religiosa 

Hindu, Budista, Hindu-
Budista, Budista 
Tibetano, Animista, 
Cristão, Muçulmano 

REGRA: usar 
modo como 
descreve a sua 
crença/religião, 
independenteme
nte de muitos 
Hindus Nepaleses 
também incluírem 
ritos Budistas nas 
suas práticas 

Transcrever 

Grupo Linguístico 
do Trabalhador 

Descritiva Dezenas de Línguas-
Mãe + Língua 
Nacional 

Nepalês 
Outras Línguas-Mãe 

REGRA: identificar 
Língua-Mãe 
sempre que 
possível; usar 
auto-identificação 
do Trabalhador 

Transcrever 

Tempo de 
Permanência em 
Portugal do 
Trabalhador 

Numérica Tempo a residir em 
Portugal, 
independente-
mente do estatuto 
legal 

Em Anos e Meses REGRA: incluir 
apenas 
entrevistados há 
mais de 1 ano a 
residir em 
Portugal; 
pesquisar 
residentes até 10 
anos e com mais 

Transcrever 
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de 10 anos no 
país 

Composição do 
Agregado 
Familiar do 
Trabalhador 

Descritiva Em Portugal. Incluir 
família alargada na 
EU/PT. 

Sozinho 
Acompanhado - se 
Sim, Por Quem? 

REGRA: quando 
sozinho, indagar 
sobre país(es) de 
residência dos 
familiares e 
perspectivas de 
reunificação 
familiar. 

Transcrever 

Viveu o 
Trabalhador 
Noutros Países 
EU antes de 
Portugal? 

Descritiva Outros países 
europeus, mesmo 
que estejam de 
saída da União 
Europeia   (exº: UK) 

Não 
Sim - Se Sim, Onde? 

REGRA: pesquisar 
trajecto 
migratório; 
inquirir relações 
com comunidade 
Gurkha no Reino 
Unido 

Transcrever 

Profissão do 
Trabalhador 

Descritiva Profissão Actual.  
Nalguns casos inclui 
área de formação 
profissional. 

Leque de Profissões REGRA: conforme 
auto-descrição 
pelo próprio; 
incluir áreas de 
formação 
mencionadas ou 
profissões 
prévias; indagar 
concentração em 
certas profissões 

Transcrever 
frases/ 
parágrafos 

Sector de 
Actividade            
do Trabalhador 

Descritiva Sector de Actividade 
a que se dedica em 
Portugal. 

Leque de sectores   de 
actividade 

REGRA: conforme 
auto-descrição 
pelo próprio; 
incluir detalhes 
sobre o sector de 
actividade 
considerados 
relevantes; 
indagar 
concentração em 
determinadas 
áreas de 
actividade 

Transcrever 
frases/ 
parágrafos 

Trata-se de um 
trabalho contínuo 
(todo o ano) ou 
sazonal? 
 

Descritiva Trabalho independe 
ou depende da 
sazonalidade? 

Contínuo 
Sazonal 

REGRA: incluir 
trabalhadores 
temporários nos 
regimes 
contínuos, se a 
sua actividade 
independe da 
sazonalidade 

Transcrever 

Este foi, ou não, o 
seu primeiro 
emprego em PT?  
Se não - qual foi?  

Descritiva Primeiro emprego 
em Portugal 

Sim 
Não 

REGRA: caso 
tenha sido outro, 
incluir o 1º 
emprego em 
Portugal 

Transcrever 
frases/ 
parágrafos 

Quem é o seu 
actual 
empregador?  

Descritiva O seu empregador 
actual 

Português,  
nepalês,  
outro,  
familiar?, 
coétnico?, 
corregional?,  
casta?,  
M/F?, 
idade? 

REGRA: incluir 
número máximo 
de detalhes sobre 
o empregador 
actual  

Transcrever 
 

Quem foi o seu 
primeiro 
empregador? 
 

Descritiva O seu 1º 
empregador 

Português,  
nepalês,  
outro,  
familiar?, 
coétnico?, 
corregional?,  
casta?,  

REGRA: incluir 
número máximo 
de detalhes sobre 
o 1º empregador 

Transcrever 
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M/F?, 
Idade? 

(Caso tenha 
havido 
mudanças): Por 
que houve 
mudança? 
 

Analítica Razões para a(s) 
mudança(s)  

Salário, 
horários, 
condições de trabalho, 
tarefas, 
ambiente de trabalho, 
transportes 

REGRA: indagar 
principais razões 
para a mudança 
de trabalho 

Transcrever 
frases/ 
parágrafos 

Quem lhe indicou 
o primeiro 
trabalho e o 
actual? Como 
operou a 
transição entre 
um e outro? 
 

Descritiva Quem lhe indicou os 
trabalhos e como 
operou transições 

Familiares, 
amigos,  
coétnicos, 
corregionais,  
outros? 

REGRA: explicitar 
quem lhe indicou 
os trabalhos e 
como operou a 
mudança 

Transcrever  

Quem o recrutou 
para o trabalho 
actual? E 
anteriores? 
(familiares, 
amigos, 
coétnicos, 
corregionais, 
outros) 
Onde e como 
(como foi o 
processo)? 

Descritiva Quem o recrutou Português,  
nepalês,  
outro,  
familiar?, 
coétnico?, 
corregional?,  
casta?,  
M/F?, 
Idade? 

REGRA: incluir 
contactos 
coétnicos; indagar 
redes 
comunitárias e 
étnicas e 
formação duma 
economia étnica 

Transcrever 
frases/ 
parágrafos 

Já aconselhou o 
recrutamento de 
alguém? Quem?  

Analítica Que recrutamentos 
aconselhou 

Não 
Sim - se Sim, 
familiares, amigos, 
coétnicos, 
corregionais, outros? 

REGRA: incluir 
conselhos para 
recrutamento de 
coétnicos; indagar 
redes 
comunitárias e 
étnicas e 
formação duma 
economia étnica  

Transcrever 
frases/ 
parágrafos 

Quem são os seus 
colegas de 
trabalho?  
 

Descritiva Colegas do 
trabalhador 

Nepaleses, 
portugueses, outros, 
familiares, 
coétnicos, 
corregionais, homens 
ou mulheres, 
faixas etárias? 

REGRA: pedir uma 
descrição tão 
exacta quanto 
possível, para 
avaliar 
proporções 
 

Transcrever 

(No caso de os 
ter) E quem são 
os seus 
supervisores/ 
chefes? 

Analítica Supervisores e 
chefes do 
trabalhador 

Não 
Sim - se Sim, Quem 
São? 

REGRA: incluir 
características de 
todos os chefes e 
supervisores 

Transcrever 
frases/ 
parágrafos 

O que pensa das 
condições 
salariais? 
 

Analítica Condições salariais 
do trabalhador 

Boas 
Más - Porquê? 
 

REGRA: incluir 
detalhes sobre 
eventual 
insatisfação com 
as condições 
salariais  

Transcrever 
frases/ 
parágrafos 

E do ambiente de 
trabalho em 
geral? 

Analítica Ambiente de 
trabalho do 
trabalhador 

Bom 
Mau - Porquê? 

REGRA: incluir 
razões para 
eventual 
insatisfação com 
o ambiente de 
trabalho 

Transcrever 
frases/ 
parágrafos 

Tem algumas 
regalias 
associadas ao 
trabalho?  
 

Descritiva Regalias do 
trabalhador 

Férias, 
licenças, 
prémios, 
outras? 

REGRA: inquirir 
sobre férias, 
licenças, prémios 
e outras? 

Transcrever 
frases/ 
parágrafos 

Se tivesse 
oportunidade de 
investir em 
Portugal, que tipo 
de negócio ou 

Descritiva Negócio que 
iniciaria? 

Restauração, 
hotelaria, 
imobiliário, 
supermercado, 
cabeleireiro, 

REGRA: indicar 
tipos de 
negócio/actividad
e que consideraria 

Transcrever 
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actividade 
escolheria iniciar? 

outros negócios 
 

Do que 
necessitaria para 
que tal fosse 
possível? 

Descritiva Necessidades para 
iniciar um negócio 

 REGRA: indicar 
todas as 
necessidades 
listadas pelo 
trabalhador 

Transcrever 

Tem contrato de 
trabalho? E 
número de 
segurança social? 
 

Descritiva Possui contrato de 
trabalho e número 
de segurança social? 

Contrato de Trabalho: 
Não 
Sim 
Número Seg. Social: 
Não 
Sim 

 Transcrever 

Conhecia alguém 
em 
Portugal/Lisboa 
antes de decidir 
migrar?  
E na Europa? 
 

Analítica Tinha contactos em 
PT ou noutros 
países europeus 
antes de decidir 
migrar? 

Não 
Sim - se Sim, Onde e 
Quem? 

REGRA: indicar 
todos os 
contactos prévios 
em Portugal e na 
Europa 

Transcrever 

Informou-se/ 
informaram-no(a) 
previamente 
sobre a cidade e o 
país antes de vir?  

Descritiva Informadores sobre 
a cidade e o país, 
prévios à migração 

Não 
Sim - se Sim, Quem? 

REGRA: indicar 
todos aqueles que 
o informaram 
sobre 
Portugal/Lisboa 
antes de vir 

Transcrever 

Se não - 
Porquê/Como é 
que acabou por 
vir para Portugal? 

Descritiva Porquê/Como veio 
para Portugal 

Meios de transporte 
Razões 

REGRA: detalhar 
vinda 

Transcrever 

Que montantes 
investiu para vir 
até Portugal? Em 
quê? 

Analítica Montantes 
investidos para vir 
até PT 

Montante aproximado REGRA: detalhar 
montantes 
 

Transcrever 
frases / 
parágrafos 

Contactou/ 
contactaram-no 
directamente no 
Nepal, veio por 
intermédio de 
alguém? 
 

Analítica Intermediários da 
vinda para PT 

Familiares, 
coétnicos, 
corregionais, 
outros? 

REGRA: indagar se 
houve 
intermediários 
envolvidos na 
vinda, que 
tenham 
contactado o 
trabalhador 
directamente no 
Nepal 

Transcrever 

Já auxiliou 
alguém a vir? 
Como/Quem? 

Descritiva Auxiliou alguém a 
vir para PT? 

Não 
Sim - se Sim, Quem? 

REGRA: detalhar 
quem auxiliou 

Transcrever 

Como é que 
chegou a Portugal 
- qual o trajecto 
de migração 
seguido? 

Descritiva Trajecto migratório Directo do Nepal 
Via Médio Oriente 
Via Outro País 
Europeu 
Via Outro País Não-
Europeu 

REGRA: detalhar 
se com paragens 
intermédias, 
contactos noutras 
cidades, meios de 
transporte 
usados, etc. 

Transcrever 

Quais os seus 
planos de vida a 
médio/longo 
prazo - tenciona 
migrar para 
algum outro país, 
depois de 
Portugal? 
Porquê? 

Analítica Planos a longo-
prazo do 
trabalhador 

Não 
Sim - se Sim, Quais? 

REGRA: incluir 
planos para 
remigração e 
razões para ela  

Transcrever 

Ou tem 
familiares, 
colegas ou 
amigos que assim 
ponderem, ou 
que já tenham 
ido para outro 
país? Porquê? 

Analítica Familiares, colegas 
ou amigos que 
pensem remigrar, 
ou que já o tenham 
feito? 

Não 
Sim - se Sim, Porquê? 

REGAR: listar 
quem planeia 
remigrar ou já 
remigrou (nas 
redes de 
sociabilidade do 
trabalhador) e por 
que razões 

Transcrever 
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Quando chegou a 
Portugal, quais 
foram as maiores 
dificuldades que 
enfrentou? 
 

Descritiva Maiores 
dificuldades 
enfrentadas pelo 
trabalhador,   à 
chegada a Portugal 

Língua, 
habitação, 
emprego, 
legalização, 
cultura portuguesa, 
outras 

REGRA: descrever 
as maiores 
dificuldades 
enfrentadas pelo 
trabalhador à sua 
chegada 

Transcrever 

Como /   Com 
Quem conseguiu 
alojamento?  
 

Descritiva Como e com quem 
o trabalhador 
conseguiu 
alojamento em PT? 

Alojamento: 
Como 
Com Quem 

REGRA: descrever 
condições e 
parceiros de 
alojamento 

Transcrever 

Com quem mora 
actualmente? 
 

Analítica Com quem mora o 
trabalhador? 

Nepaleses - casta, 
etnias e regiões de 
origem? 
Outros? 

REGRA: indicador 
todos os 
coabitantes do 
trabalhador 

Transcrever 

Que tipo de 
obstáculos lhe 
foram/são 
colocados pela 
língua e como os 
ultrapassou?  
 

Analítica Barreiras colocadas 
pela língua 
portuguesa ao 
trabalhador e 
própria resiliência 

Tipo de Obstáculos 
Como os Ultrapassou 

REGRA: listar os 
obstáculos 
concretos 
indicados pelo 
trabalhador, bem 
como estratégias 
de resolução 
próprias 

Transcrever 
frases/ 
parágrafos 

De que formas de 
aconselhamento, 
informações e 
materiais 
sentiu/sente mais 
falta? 

Analítica Informações e 
aconselhamento de 
que mais necessitou 
/ necessita o 
trabalhador 

Saúde, 
impostos, 
emprego, 
educação, 
acesso ao crédito, 
jardins de Infância? 

REGRA: listar 
todas as 
necessidades 
declaradas pelo 
trabalhador 

Transcrever 
frases/ 
parágrafos 

Como decorreu o 
processo de 
legalização no 
país? E a 
procura/criação 
de trabalho e/ou 
adesão a 
oportunidades de 
estudo? 

Analítica O processo de 
legalização e a 
procura de trabalho 
e estudo 

Processo de 
Legalização: 
Mal 
Bem 
Trabalho / Estudo: 
Mal 
Bem 

REGRA: detalhar 
processo de 
legalização e 
procura de 
trabalho / estudo 

Transcrever 
frases/ 
parágrafos 

Quem lhe indicou 
os procedimentos 
burocráticos a 
seguir para 
conseguir 
autorização de 
residência no 
país? (para os 
que a têm ou 
seguiram essas 
indicações) Em 
troca de quê? 

Descritiva Quem indicou ao 
trabalhador os 
procedimentos a 
seguir no sentido da 
legalização? 

Quem? 
Em Troca de Quê? 

REGRA: indicar 
todas as fontes de 
informação do 
trabalhador 

Transcrever 

Com que 
frequência 
mantém 
contactos com o 
Nepal/por que 
meios? E com 
quem? 

Descritiva Frequência dos 
contactos com o 
Nepal, com quem e 
por que meios? 

Frequência 
Com quem? 
Por que Meios? 

REGRA: detalhar 
frequência, 
contactos, meios 
usados 

Transcrever 

A sua família 
nuclear vive no 
Nepal? E 
alargada? 
Mantém contacto 
regular com eles? 
Por que formas? 

Descritiva O trabalhador 
possui família no 
Nepal e, em caso 
afirmativo, com que 
frequência e por 
que meios contacta 
com ela? 

Família no Nepal: 
Não 
Sim 
Contacto: 
Diário 
Semanal 
Bissemanal 
Formas de Contacto: 
Telefone 
Internet 
Outras 

REGRA: detalhar a 
frequência e 
formas de 
contacto 

Transcrever 

Gostaria de trazer 
familiares para 
Portugal? Quem e 
porquê?  

Analítica O trabalhador 
gostaria de trazer 
familiares para PT? 

Trazer Familiares: 
Não 
Sim - O que é 
necessário para que 

REGRA: em caso 
afirmativo, 
detalhar 
necessidades do 

Transcrever 
frases/ 
parágrafos 
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isso aconteça? trabalhador para 
poder existir 
reunificação 
familiar 

Acompanha os 
acontecimentos 
sociais e políticos 
no Nepal? Como?  

Analítica  Não 
Sim 

 Transcrever 

Mantém relações 
com outros 
familiares, 
amigos e 
conhecidos na 
Europa? De que 
tipo e onde? 

Descritiva O trabalhador 
mantém relações na 
Europa - de que tipo 
e onde? 

Não 
Sim - de que tipo e 
onde? 

REGRA: detalhar 
tipo de relações e 
onde 

Transcrever 

Mantém relações 
profissionais, de 
negócio, 
académicas, de 
amizade ou 
familiares, ou 
outro tipo de 
redes e contactos 
- no caso 
específico, com o 
Reino Unido? 

Descritiva O trabalhador 
mantém relações no  
Reino Unido? 

Não 
Sim  

REGRA: detalhar 
tipo de relações 

Transcrever 

Intervém 
activamente na 
sociedade de 
destino? 
(portuguesa) 
Como? 
 

Descritiva Intervenção activa 
do trabalhador na 
sociedade de 
destino 

Intervém no Destino: 
Não 
Sim - como? 

REGRA: detalhar 
modos de 
intervenção do 
trabalhador na 
sociedade 
portuguesa  

Transcrever 
frases/ 
parágrafos 

Que aspectos 
positivos e 
negativos vê na 
sociedade 
portuguesa? 

Descritiva Aspectos positivos e 
negativos que o 
trabalhador vê na 
sociedade de 
destino 

Negativos - quais? 
Positivos - quais? 

REGRA: detalhar 
os aspectos 
descritos pelo 
trabalhador 

Transcrever 

Tem amigos 
portugueses?  
(ou outros, não-
nepaleses) 

Descritiva O trabalhador tem 
amigos não-
nepaleses 
(portugueses ou 
outros)? 

Não 
Sim - Quem? 

REGRA: detalhar 
relações de 
amizade com não-
nepaleses 

Transcrever 

É convidado / 
convida amigos 
doutras 
nacionalidades 
ou culturas para 
celebrar eventos, 
para ocasiões 
festivas, ou 
outros? 

Descritiva O trabalhador é 
convidado ou 
convida amigos 
doutras 
nacionalidades para 
celebrações? 

É Convidado: 
Não 
Sim 
Convida: 
Não 
Sim - outras 
nacionalidades? 

REGRA: detalhar 
relações do 
trabalhador com 
não coétnicos (no 
sentido amplo) 

Transcrever 

Qual a etnia e 
região de origem 
da maioria dos 
nepaleses em 
Lisboa? E em 
Portugal?  
(na percepção do 
respondente...) 

Descritiva Na percepção do 
trabalhador, qual a 
etnia e região de 
origem da maioria 
dos nepaleses em 
Lisboa e em 
Portugal? 

Em Lisboa 
Em Portugal 

REGRA: segundo a 
percepção 
subjectiva e 
informações do 
trabalhador 
entrevistado 

Transcrever 

Que relações 
mantém com 
outros membros 
da imigração 
nepalesa em 
Lisboa? Pertence 
a alguma 
organização 
comunitária? 
Qual/quais e há 
quanto tempo? 

Descritiva Relações do 
trabalhador com 
outros imigrantes 
nepaleses em Lisboa 
e sua pertença a 
organizações 
comunitárias 

Relações: 
Más 
Boas 
Pertença a 
Organizações: 
Quais? 
Há Quanto Tempo? 

REGRA: detalhar 
qualidade das 
relações e 
organizações às 
quais pertence 

Transcrever 
frases/ 
parágrafos 
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Além dessas, que 
outras 
organizações 
nepalesas estão 
em 
funcionamento 
em Lisboa, ou 
conhece? Com 
quantos 
associados / 
membros? 

Descritiva Que outras 
organizações 
comunitárias 
nepalesas o 
trabalhador 
conhece em Lisboa? 

Que organizações? 
Com quantos 
membros? 

REGRA: listar 
organizações que 
o trabalhador 
conhece e 
número de 
membros de cada 

Transcrever 
frases/ 
parágrafos 

Como são  as 
relações entre as 
diferentes 
organizações 
comunitárias 
nepalesas em 
Lisboa e os seus 
membros? 

Analítica Descrição, feita pelo 
trabalhador, das 
relações entre 
organizações 
comunitárias 
nepalesas em Lisboa 
e seus membros 

Más - em que termos? 
Boas - em que 
termos? 

REGRA: seguir 
perspectiva e 
opinião do 
trabalhador a este 
respeito 

Transcrever 
frases/ 
parágrafos 

Faz negócio, 
pratica 
actividades 
culturais, 
religiosas, de 
lazer, ou outro 
tipo de 
actividades e 
tarefas, com 
outros nepaleses 
em Lisboa? 

Descritiva Actividades do 
trabalhador, 
conjuntamente com 
outros nepaleses 
em Lisboa 

Não 
Sim - negócios, 
actividades culturais, 
religiosas, de lazer, 
outras? 

REGRA: listar tipo 
de actividades e 
tarefas realizadas 
com outros 
nepaleses em 
Lisboa (redes de 
sociabilidade) 

Transcrever 

Tem amigos de 
outras castas, 
regiões de origem 
e religiões na 
imigração 
nepalesa de 
Lisboa? Tem 
relações de 
amizade com 
pessoas da 
maioria das 
etnias e 
subcastas, ou 
evita alguma(s)? 
Porquê? 

Analítica Relações de 
amizade do 
trabalhador com 
outros imigrantes 
nepaleses em Lisboa 
são mais ou menos 
transversais? 

Não 
Sim 

REGRA: detalhar 
respostas e 
perspectivas do 
trabalhador 
quanto a relações 
de amizade 
transversais 
dentro da 
imigração 
nepalesa 

Transcrever 
frases/ 
parágrafos 

Casaria (ou 
casaria filhos) 
com uma pessoa 
de outra 
etnia/subcasta? E 
de outra 
nacionalidade? 
Como é que isso 
seria visto pela 
sua família de 
origem e que 
importância a 
opinião deles tem 
hoje para si? 

Analítica Casamentos 
interétnicos, 
intercasta e entre 
nacionalidades 
distintas: 
perspectiva do 
trabalhador? 

Outra Etnia/Subcasta: 
Não 
Sim 
Outra Nacionalidade: 
Não 
Sim 

REGRA: descrever 
com o maior rigor 
possível a 
perspectiva do 
trabalhador 
quanto a este 
aspecto 

Transcrever 
frases/ 
parágrafos 

Os líderes da 
imigração 
nepalesa e 
organizações em 
Portugal podem 
ser de qualquer 
região, 
etnia/subcasta, 
religião ou 
partido político? 
Qual é a sua 
opinião? 

Analítica Opinião do 
trabalhador acerca 
do perfil desejável 
dos líderes 
comunitários 
nepaleses em Lisboa 

Não 
Sim 

REGRA: descrever 
em detalhe a 
perspectiva do 
trabalhador  

Transcrever 
frases/ 
parágrafos 
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Tem amigos de 
ambos os sexos, 
na imigração 
nepalesa de 
Lisboa? E na 
sociedade 
portuguesa em 
geral? Se não, 
porquê? 

Descritiva O trabalhador tem 
amigos de ambos os 
sexos? 

Imigração Nepalesa: 
Não 
Sim 
Sociedade Portuguesa: 
Não  
Sim 

 Transcrever 

Como vê as 
relações entre os 
homens e as 
mulheres 
nepaleses a 
residir em 
Portugal? 

Analítica Como é que o 
trabalhador vê as 
relações de género 
na imigração 
nepalesa em 
PT/Lisboa? 

Opinião: 
Favorável 
Desfavorável 
Razões 

 Transcrever 
frases/ 
parágrafos 

Faz parte de 
algum grupo 
nepalês ligado a 
questões de 
género? Porquê e 
Qual? 

Descritiva O trabalhador faz 
partes de grupos 
ligados ao género? 

Não 
Sim 

REGRA: indicar 
quais grupos e 
por que razão faz 
parte, ou não faz 

Transcrever 

Como é que esse 
grupo funciona e  
de que benefícios 
usufrui (ou que 
deveres tem), 
pelo facto de 
pertencer a ele? 

Descritiva Funcionamento do 
grupo ligado ao 
género ao qual o 
trabalhador 
pertence 

Deveres 
Benefícios 
Funcionamento do 
Grupo? 

REGRA: detalhar 
funcionamento do 
grupo, deveres e 
direitos 

Transcrever 
frases/ 
parágrafos 

Como é    que as 
actividades 
promovidas por 
esse grupo são 
recebidas pela 
imigração 
nepalesa em 
Lisboa? 

Analítica Recepção das 
actividades do 
grupo ligado ao 
género pela 
imigração nepalesa 
em Lisboa 

Mal recebidas 
Bem recebidas 
Porquê? 

REGRA: detalhar 
com exemplos 

Transcrever 
frases/ 
parágrafos 

Esposos/as ou 
parceiros/as 
podem assistir às 
reuniões do 
grupo e saber dos 
assuntos que são 
tratados nele? 

Descritiva Presença dos 
esposos em 
reuniões do grupo 
ligado ao género e 
confidencialidade 

Não 
Sim 

REGRA: detalhar 
experiência e 
posições do 
trabalhador 
quanto a este 
assunto 

Transcrever 

Os membros do 
grupo auxiliam-se 
fora dele? Sente 
necessidade de 
algum tipo de 
suporte que não 
tenha? 

Descritiva Auxílio entre 
membros fora do 
grupo ligado ao 
género e formas de 
suporte de que o 
trabalhador diz 
necessitar 

Auxílio Fora do Grupo: 
Não 
Sim 
Tipo de Suporte do 
Qual Sente 
Necessidade? 

REGRA: detalhar 
suporte fora do 
grupo de género e 
tipos de suporte 
dos quais o 
trabalhador diz 
necessitar 

Transcrever 

O que acha dos 
valores da 
sociedade 
portuguesa a 
respeito do 
namoro, divórcio, 
relação homens-
mulheres, divisão 
de tarefas e 
trabalho das 
mulheres? 

Analítica O que é que o 
trabalhador acha 
dos valores da 
sociedade 
portuguesa a 
respeito da relação 
homens-mulheres? 

Opinião: 
Desfavorável 
Favorável 

REGRA: detalhar 
razões pelas quais 
o trabalhador tem 
uma visão 
favorável ou 
desfavorável das 
relações de 
género na 
sociedade 
portuguesa 

Transcrever 
frases/ 
parágrafos 

Que vantagens e 
desvantagens vê, 
concretamente 
em relação à vida 
das mulheres e 
homens, no 
Nepal e em 
Portugal? 

Descritiva Vantagens e 
desvantagens, 
segundo o 
trabalhador, da vida 
de homens e 
mulheres em PT e 
no Nepal? 

Vantagens 
Desvantagens 

REGRA: detalhar 
vantagens e 
desvantagens 
apontadas com 
rigor, para ambos 
os sexos, pelo 
trabalhador 

Transcrever 
frases/ 
parágrafos 

Pensa que a Analítica Perspectivas do Não Diferente REGRA: detalhar Transcrever 
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educação de 
meninos e 
meninas 
nepaleses é 
muito diferente 
quando ocorre 
em Portugal, 
relativamente ao 
Nepal? Porquê? 

trabalhador sobre 
educação de 
meninos e meninas 
em PT e no Nepal 

Diferente - Porquê? diferenças 
elencadas pelo 
trabalhador 

frases/ 
parágrafos 

A sua relação 
com os homens e 
mulheres mais 
velhos da família 
e com a sua 
família alargada 
em geral mudou, 
desde que saiu do 
Nepal? De que 
formas? 

Descritiva Relação do 
trabalhador com 
homens e mulheres 
mais velhos da sua 
família após saída 
do Nepal 

Não 
Sim - formas como 
mudou? 

REGRA: detalhar 
alterações nas 
relações com a 
família de origem 
do trabalhador no 
Nepal, após a 
migração 

Transcrever 
frases/ 
parágrafos 

Avalia essas 
transformações 
como positivas ou 
negativas? 
 

Descritiva Avaliação das 
transformações nas 
relações com  a 
família de origem no 
Nepal, pelo 
trabalhador 

Positivas 
Negativas 
Porquê? 

REGRA: indicar se 
o trabalhador vê 
as mudanças nas 
relações 
familiares após a 
migração como 
positivas ou 
negativas, e 
porquê 

Transcrever 

Que tipo de 
relações as 
organizações 
nepalesas e as 
empresas 
nepalesas em 
Lisboa mantêm 
com a imigração 
nepalesa em 
geral, com o 
Nepal e com 
outras imigração 
nepalesas e 
empresas 
nepalesas na 
Europa? 

Analítica Tipo de relações das 
organizações  e 
empresas nepalesas 
com as emigrações 
nepalesas e com o 
Nepal? 

Positivas 
Negativas 

REGRA: listar 
opiniões do 
trabalhador a este 
respeito 

Transcrever 
frases/ 
parágrafos 

Participa 
activamente nas 
iniciativas             
de alguma 
organização 
comunitária 
nepalesa ou 
partido político 
nepalês, 
espalhado pela 
Europa? De que 
formas? 

Descritiva Participação activa 
do trabalhador em 
organizações 
comunitárias ou 
partidos políticos 
nepaleses presentes 
na Europa 

Não 
Sim: grupo étnico, 
regional, profissional, 
religioso, de negócios, 
partido político? De 
que formas? 

REGRA: indicar 
todas as 
organizações e 
partidos políticos 
nepaleses dos 
quais o 
trabalhador 
participa 

Transcrever 

Esse grupo ou 
organização está 
representado em 
Portugal? E na 
Europa - Onde? 

Descritiva Presença de grupos 
ou organizações 
nepalesas, dos quais 
o trabalhador 
participa, em PT ou 
na Europa 

Portugal:  
Não 
Sim 
Europa:  
Não 
Sim (Onde?) 

REGRA: listar os 
lugares onde o 
grupo ou 
organização 
mencionado pelo 
trabalhador está 
representado 

Transcrever 

Fazem reuniões 
ou encontros 
frequentes? 
Onde/Objectivos
? 

Descritiva Frequência de 
reuniões das 
organizações e seus 
objectivos 

Não 
Sim - Onde e 
Objectivos? 

REGRA: indicar 
locais de 
realização de 
reuniões e seus 
objectivos 

Transcrever 
frases/ 
parágrafos 

Até que ponto, 
para si, é 
importante 

Analítica Importância de 
laços internacionais 
ou transnacionais 

Noutros Países: 
Não 
Sim - Porquê? 

REGRA: descrever 
quão importante 
é manter estes 

Transcrever 
frases/ 
parágrafos 
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manter laços com 
pessoas noutros 
países? E com as 
pessoas que 
estão no Nepal? 

para o trabalhador No Nepal: 
Não 
Sim - Porquê? 

laços, para o 
trabalhador 

Manda vir 
produtos, 
serviços ou 
capital via 
transferências 
financeiras de 
outros países, 
com 
regularidade? 
Como/por que 
formas? 

Descritiva Recepção de 
produtos, serviços 
ou remessas pelo 
trabalhador 

Não 
Sim - De Quais e 
Como? 

REGRA: detalhar 
natureza das 
recepções a partir 
de outros países 

Transcrever 

Envia produtos, 
serviços ou 
remessas para 
outros países, 
com 
regularidade? 
Como/por que 
formas? 

Descritiva Envio de produtos, 
serviços ou 
remessas pelo 
trabalhador 

Não 
Sim - Para Quais? 

REGRA: detalhar 
natureza dos 
envios para 
outros países 

Transcrever 

Mantém 
participação 
política e cívica 
activa no Nepal? 
Como/por que 
vias? E em 
Portugal ou 
noutros países? 
Como/por que 
vias? 
 

Descritiva Participação política 
e cívica do 
trabalhador  no 
Nepal, em Portugal 
ou Noutros Países 

Nepal: 
Não 
Sim - Como? 
Portugal ou Outros: 
Não 
Sim - Como? 

REGRA: descrever 
as vias e métodos 
utilizados pelo 
trabalhador para 
participar cívica e 
politicamente no 
Nepal, em 
Portugal ou 
noutros países 

Transcrever 
frases/ 
parágrafos 

Na sua opinião, 
que papel 
desempenham os 
emigrantes 
nepaleses e as 
empresas 
nepalesas no 
estrangeiro? 

Analítica Papel dos 
trabalhadores e 
empresas da 
diáspora nepalesa? 

 REGRA: detalhar 
perspectivas do 
trabalhador sobre 
a diáspora 
nepalesa 
(trabalhadores       
e empresas) 

Transcrever 
frases/ 
parágrafos 

Considera que as 
instituições 
nepalesas 
valorizam o 
contributo dos 
emigrantes para 
o país? 

Analítica Valorização do 
contributo dos 
emigrantes 
nepaleses pelas 
autoridades 
nepalesas 

Não 
Sim 

REGRA: detalhar 
as razões pelas 
quais o 
trabalhador 
considera que 
Não ou que Sim 

Transcrever 
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Capítulo 1 

 

Características da Diáspora Judaica Paradigmática, Segundo Tölölyan (1996)
 

1. 

A diáspora paradigmática forma-se devido à coerção que leva ao desenraizamento e 

reassentamento de vastos números de pessoas, frequentemente comunidades inteiras, fora da 

Terra-mãe. Isto deve ser justaposto à emigração cumulativa e voluntária de indivíduos e 

pequenos grupos, que pode resultar na formação de dispersões e enclaves nos países de 

destino. O que é que exactamente constitui “coerção” torna-se uma questão importante para  

as apropriações contemporâneas do termo. (...) 

2. 

Na definição pré-1968, a diáspora resulta da partida de um grupo que já possui uma 

identidade claramente delimitada na Terra-mãe. Este elemento da definição torna-se 

significativo quando conduz à assumpção de que as diásporas não poderiam emergir 

facilmente como efeito da deslocação, reassentamento e amálgama de fragmentos de 

populações conquistadas e expulsas, mas apenas a partir de “grupo étnicos” homogéneas e 

estabelecidas às quais, enquanto na Terra-mãe, já eram atribuídas características sociais e 

culturais protonacionais, como os Judeus do século primeiro DC. Esta noção enfatiza a 

preservação e/ou evolução não-descontínua duma única identidade previamente disponível, e 

tende a desconsiderar a possibilidade de que populações relacionadas de modo superficial, que 

podem ter muitas identidades diferentes e localmente circunscritas na Terra-mãe mas podem 

ser olhadas como “uma” no destino, virão eventualmente a tornar-se numa diáspora na 

perspectiva do país de destino. (...) 

3. 

As comunidades diaspóricas mantêm activamente uma memória colectiva que é um elemento 

fundacional da sua identidade distinta. Nalguns casos, a memória colectiva é corporificada 

num texto - o Antigo Testamento para os Judeus, o Ramayana de Tulasidasa para muitas das 

diásporas indianas pioneiras (Mishra 431). Evidentemente, as memórias e textos podem mais 

tarde ser construções ou invenções assumidas, para preservar as qualidades de inteirez e 

pureza associadas à casa e à identidade originária. (...) 

4. 

Tal como outros grupos étnicos, dos quais elas podem ser um caso especial e distinto, as 

diásporas patrulham as suas fronteiras comunitárias, quer por vontade própria, quer por 

insistência das maiorias que governam os países de acolhimento e não desejam assimilá-las, 

quer por uma combinação desses dois factores.     

5. 

As comunidades diaspóricas importam-se com a manutenção de comunicação umas com as 

outras. Indivíduos vivendo em diversas comunidades diasporizadas mantêm-se em contacto 

com familiares e amigos, e muitas vezes com redes de obrigações e amizade bastante 

formalizadas na Terra-mãe. (...) 

6. 
As comunidades diaspóricas mantêm contacto com a Terra-mãe enquanto ela persiste na sua 

forma identificável. Na ausência dela, exibem uma vontade de lealdade comunitária, 

mantendo a sua fé com uma ideia mitificada acerca da Terra-mãe.  

 

Quadro I  

Características da Diáspora Judaica Paradigmática 

Fonte: Tölölyan, 1996, Adaptado pela autora, 2018 
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Perfil das Entidades Diaspóricas Etno-Nacionais, Segundo G. Sheffer (2002) 

1. 
As entidades diaspóricas etno-nacionais são criadas como resultado tanto de migração forçada como 

voluntária, para fora das Terras-mãe, e do assentamento permanente de migrantes num certo número de 

países de destino; 

2. Os membros de tais entidades permanecem como minorias nos países de acolhimento; 

3. 

 

 

Depois de se estabelecerem definitivamente nos seus países de acolhimento, membros nucleares da 

diáspora decidem explicitamente se mantêm ou não a sua identidade etno-nacional; 

4. 
Nalguns casos, dos quais é exemplo a diáspora judaica, a identidade etno-nacional é suportada e 

reforçada por crenças religiosas; 

5. 
Os membros da maior parte das diásporas não vêem as suas existências nos países de acolhimento como 

exactamente correspondentes às existências dos exilados; 

6. 
A identidade e identificação dos membros destas entidades diaspóricas são baseadas numa combinação 

entre aquilo que os analistas do nacionalismo chamaram de factores primordiais, etno-simbólicos e 

instrumentais (Smith, 2000)3; 

7. 
Com base na identidade e na identificação, um sentimento de solidariedade emerge entre os membros 

nucleares destas entidades diaspóricas; 

8. 
Tal solidariedade facilita as ligações contínuas entre os membros das elites e os elementos activos ao 

nível grassroots; estas conexões dizem respeito a assuntos sociais, culturais, políticos e económicos; 

9. 
As conexões estabelecidas constituem, por sua vez, factores determinantes nas relações entre diásporas, 

as suas Terras-mãe, os seus países de acolhimento e outros actores internacionais; 

10. 

A identidade etno-nacional, identificação, solidariedade e interacções constantes formam as bases das 

organizações diaspóricas e da sua acção colectiva. Um propósito essencial destas organizações e 

actividades é assegurar a capacidade das diásporas para promoverem os seus interesses nos países de 

acolhimento e suas Terras-mãe, bem como para se relacionarem cultural, económica, social e 

politicamente com as Terras-mãe e outros segmentos das   mesmas nações;  

11. 

Quando e onde quer que sejam livres para escolher, os membros da diáspora tendem a adoptar estratégias 

distintas no que diz respeito à sua existência nos países de acolhimento e relação com as respectivas 

Terras-mãe. Na maior parte dos casos, as diásporas estabelecidas e ligadas ao Estado seguem uma 

estratégia comunalista, que pretende assegurar integração, mais do que assimilação, nos países de 

destino. Esta estratégia, a par do desejo de manter contactos com a Terra-mãe e outras comunidades que 

partilham a mesma origem, determina a natureza das organizações que as diásporas estabelecem;  

12. 
Tais factores levam ao estabelecimento e elaboração de redes trans-Estados, por vezes labirínticas (Miles 

e Sheffer detalharam a diferença entre trans-Estatismo e transnacionalismo)4; 

13. 

O estabelecimento de organizações da diáspora, incluindo essas redes trans-Estado e as suas actividades 

subsequentes, levanta questões delicadas e complexas acerca da natureza da lealdade, tanto em relação à 

nação de destino como à Terra-mãe. As lealdades das diásporas etno-nacionais podem ser ambíguas, 

divididas ou duais; 

14. 

Para evitar e prevenir choques indesejáveis entre as diásporas etno-nacionais, as sociedades de destino   e 

seus governos, sobre as leis da terra e as normas dos segmentos dominantes nas sociedades de 

acolhimento, os membros da diáspora normalmente aceitam estas normas e obedecem àquelas leis. Não 

obstante, durante certos períodos, especialmente quando a Terra-mãe ou o país de destino experienciam 

crises, ou quando as diásporas encontram dificuldades severas, alguns segmentos das sociedades de 

acolhimento podem desenvolver percepções negativas acerca da “deslealdade” da diáspora. Em certas 

ocasiões, tais tensões e conflitos conduzem à intervenção na Terra-mãe em nome da sua diáspora ou à 

intrusão em assuntos da diáspora.    
 

 

Quadro II  

Perfil Colectivo das Diásporas Etno-Nacionais 

Fonte: Sheffer, 2002, Adaptado pela autora, 2018 

                                                           
3
  Smith, A. (2000), The Nation in History: Historiographical Debates About Ethnicity and Nationalism, 

The Menahem Stern Jerusalem Lectures, Brandeis University Press/Historical Society of Israel, Hanover, 

University Press of New England.  
4
  Miles, W. e G. Sheffer (1998), "Francophonie and Zionism: A Comparative Study in Transnationalism 

and Trans-Statism.", in Diaspora: A Journal of Transnational Studies, Number 7, Toronto, University of 

Toronto Press, pp. 119–48. 
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Quadro III  

Historicidade, Ligação ao Estado e Estratégias de Integração nas Diásporas 

Fonte: Sheffer, 2002; Adaptado pela autora, 2018 

 

 

 

Quadro IV 

Três Critérios Definidores Daquilo Que É Uma Diáspora, Segundo Brubaker (2005) 

Elaborado pela autora, 2018 
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Quadro V 

Conceptualização das Diásporas nas Perspectivas de Brubaker (2005) e Sheffer (2002) 

Elaborado pela autora, 2018 
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Aspectos Diferenciadores de Conceitos Adjacentes 

Diáspora Migração 
Comunidade 

Étnica 
Grupo Étnico Transnacionalismo 

Comunidade 

Imaginada 

- Fenómeno 

especificamente 

humano. 

- É deslocalização 

forçada ou 

voluntária de 
pessoas, de um ou 

mais Estados- 

-Nação para 

outros, não 

abarcando forças 
impessoais 

relacionadas com a 

globalização e o 
capitalismo. 

- Conexão 

persistente à 
“Terra-mãe” e 

integração 

incompleta no 
destino. 

- Memória, mitos, 

traços de 
idealização da 

“Terra-mãe” e 

compromisso 
duradouro com ela. 

- Consciência 

duma identidade de 
grupo, articulada 

pelo trabalho de 

intelectuais e 
líderes. 

- Tabu do retorno e 

culturas multi-
locais.  

- Movimento de 

indivíduos ou grupos 

entre duas sociedades 
diferentes, uma de 

origem e outra de 

destino. 

- Processo social que 

implica movimento 
físico/mobilidade, 

alterações de 

residência e mudança 
nas relações sociais, 

pessoais e 

profissionais. 

- Migrantes 

permanentes ou 

temporários, não 
necessariamente 

“orientados para a 

Terra-mãe” nem 
delineando fronteiras 

como é típico das 

diásporas. 

- Pode marcar e 

vigiar fronteiras 

simbólicas e 
comportamentais 

que preservam uma 

identidade colectiva 
não-dominante, tal 

como as diásporas. 

- Compromisso em 

manter relações com 

a “Terra-mãe” e com 
outras comunidades 

está enfraquecido, 

ausente ou é 
intermitente. 

- Brubaker (2005) 

considera que as 
diásporas são um 

tipo de 

“comunidades 
étnicas” 

caracterizadas pela 

coesão nas 
fronteiras, 

solidariedade 

distintiva e relações 
densas de tipo 

transnacional. 

- Para Tölölyan 
(1996) as 

diásporas são 

comunidades, 
podendo ser 

constituídas por 

minorias étnicas 
ou raciais. 

- Grupo com 

distintividade 

cultural, por vezes 
associada a 

distintividade 

religiosa. 

- Conceito 

essencialmente 
culturalista, focado 

em tradições e 

rituais, embora 
ligado a múltiplos 

grupos mais ou 

menos racializados.  

- Essa 

distintividade 

étnica surge 
exacerbada em 

conexão com 

constrangimentos 
estruturais. 

 

- Designa um fluxo de 

pessoas, ideias, bens e 

capitais através de 
territórios nacionais. 

- Conceito mais útil para 

endereçar práticas como 
empreendedorismo, redes 

de conhecimentos, 
participação política na 

origem e no destino, ou 

transferência e re-
transferência das práticas 

culturais. 

- Questiona categorias de 
organização e 

identificação, como a 

nacionalidade ou o 
nacionalismo. 

- Nem todas são 

diásporas. 

- Papel fulcral na 
formação e 

manutenção  

duma identidade 
divorciada da 

territorialidade. 

- Partilha de 

valores, crenças, 

desejos e 
aspirações.  

- Forja sentimento de 

pertença. 

- Permitem às 

diásporas libertar-se 

de classificações 
arbitrárias impostas 

por maiorias. 

 

 

 

 

Quadro VI 

Aspectos Diferenciadores de Conceitos Adjacentes 

Elaborado pela autora, 2018 
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Principais Tipos de 

Diáspora 
Principais Exemplos 

Outros Exemplos Também 

Mencionados e Notas do Autor 

Vítima Judeus, Africanos, Arménios 

Também: Irlandeses e Palestinianos. 

Muitos grupos de refugiados contemporâneos 

são diásporas-vítima incipientes, mas tem de 

passar algum tempo até podermos verificar se 

eles retornam às suas Terras-mãe, se se 

assimilam nos destinos, creolizam ouse 

mobilizam como diáspora. 

Laboral Servidores Indianos  

Também: Chineses e Japoneses; Turcos, 

Italianos e Norte-Africanos. 

Muitos outros poderiam ser incluídos. 

Uma expressão sinónima é “diáspora-

proletária”. 

Imperial Britânicos 

Também: Russos, outros poderes coloniais 

além dos Britânicos. 

Outras expressões sinónimas são “diásporas-

coloniais” ou “diásporas de colonos”. 

Comercial Libaneses, Chineses 

Também: Venezianos, Indianos profissionais 

e negociantes, Chineses, Japoneses.  

Notar ainda alguns elementos auxiliares 

(Cohen, 1997, 1998). 

Desterritorializada 
Povos Caribenhos, Sindhis, 

Parsis 

Também: Roma, Muçulmanos                         

e outras diásporas religiosas.  

As expressões “híbrida”, “cultural” e “pós-

colonial” estão igualmente ligadas à ideia de 

desterritorialização, sem  

serem sinónimos.  

 

 

Quadro VII 

Tipos Ideais de Diáspora, Exemplos e Notas 

Fonte: Cohen, 1997, 1998, Adaptado pela autora, 2018 
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Quatro Ferramentas Para Determinar O Que É Uma Diáspora 

1. Delinear “tipos ideais”; 

2. 
Reivindicações etic/emic, ou de observadores e participantes: nem todos aqueles que se 

dizem diáspora o são realmente - deveremos considerar a experiência histórica, as 

estruturas sociais e a opinião doutros actores sociais (entre outros aspectos igualmente  

relevantes); 

3. A consideração da dimensão temporal, ou da passagem do tempo como elemento essencial 

para sabermos se uma comunidade que emigrou se tornará diáspora; 

4. A determinação de características comuns às diásporas (a partir da tradição clássica e das 

acepções de Safran, às quais o próprio Cohen aporta, no caso, contributos). 

 

Quadro VIII 

Quatro Ferramentas Para Determinar O Que É Uma Diáspora 

Fonte: Cohen, 1997, 1998, Adaptado pela autora, 2018 
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Capítulo 2 

 

 

 

 

 

 

Quadro IX  

Quatro Modos de Conceber a Relação Dinâmica de Envolvimento                                                            

dos Migrantes Com os Seus Países de Origem e Destino 

Fonte: Tsuda, 2012; Adaptado pela autora, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Uma relação linear de soma-zero, onde o aumento de envolvimento com um país   

     leva ao envolvimento diminuído com outro país;  

2) A coexistência lado-a-lado de envolvimento com os países de origem e destino, sem  

     influência mútua;  

3) Uma relação de reforço positivo, onde o aumento de envolvimento com um país  

     leva a um envolvimento aumentado com outro país;  

4) Uma relação de reforço negativo, onde o envolvimento diminuído com um país  

     conduz a um envolvimento diminuído com outro país.  
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1. 

 

«É necessária uma perspectiva histórica para clarificar as especificidades do paradoxo 

transnacional: a globalização não é nova, porém está a ser reconfigurada. O 

desenvolvimento duma economia global apoiou-se na existência de Estados-Nação 

separados, cuja capacidade de controlo assentava numa hierarquia de semelhança e 

diferença operando transnacionalmente – ou seja, discussões contemporâneas a 

respeito da reconfiguração dos Estados-Nação em relação com processos 

transnacionais devem enraizar-se em leituras globais da História»;  

 

2. 

 

«É muito importante ter uma perspectiva espacial, porque a corrente reestruturação 

do capitalismo global reconfigura as relações de regiões e Estados entre si. Em todos os 

continentes, o capitalismo está a ser implantado regional e espacialmente por vias que 

alteram a relação entre essas regiões e o sistema mundial – o que tem efeitos directos na 

formação local de classes e na distribuição de riqueza e poder dentro e através dos 

Estados, afectando contestações simbólicas, conteúdo e potência de narrativas nacionais 

e regionais»; 

 

3. 

 

«Os processos transnacionais e as políticas de identidade têm de ser analisados à luz 

dos regimes de poder actuais que visam regular as economias e disciplinar as pessoas. É 

interessante verificar se as fronteiras dos Estados coincidem com os regimes específicos 

através dos quais o controlo é administrado, distinguindo governamentabilidade e 

soberania do Estado»; 

 

4. 

 

«A visibilidade das políticas de identidade e dos debates transnacionais deve ser 

estudada em relação com a reestruturação do capital global e os seus processos 

transnacionais correntes, relacionando políticas e representações de semelhança e 

diferença cultural. A descentralização do poder do Estado, políticas de privatização 

económica e o ajustamento estrutural são mecanismos da reestruturação do capital 

global que regulam mas justificam a exclusão dos indivíduos do acesso aos recursos, 

enquanto moldam as suas expectativas.» 

 

 

Quadro X                                                                                                                                                  

Elementos-Chave de Um Novo Quadro Analítico para o Transnacionalismo 

Fonte: Basch, Glick Schiller e Szanton Blanc, 1995; Adaptado pela autora, 2018 
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1 
«É possível distinguir entre relações transnacionais através e entre dois ou mais 

países, que são construídas primariamente em torno de lealdades nacionais ou 

étnicas, afiliações e preocupações específicas ou que, pelo contrário, são moldadas 

em torno de interesses comuns e laços mais vastos (do que laços de sangue, 

origem territorial ou cidadania) como lazer, negócio, desporto ou estilo de vida»; 

2 

«As comunidades migrantes e diaspóricas são extremamente heterogéneas tanto 

entre si, como dentro delas mesmas – com alguns subgrupos a partilharem estilos 

de vida e aspirações mais semelhantes àqueles que predominam na sociedade de 

acolhimento do que a outros subgrupos e indivíduos. Estes, no mínimo, é provável 

que concordem com a afirmação segundo a qual "a identidade está sujeita às 

vicissitudes da história, política, representação e diferença"» (Hall, 1992); 

3 
«É perfeitamente possível que um sujeito participe em mais do que um tipo de 

comunidade em simultâneo, dado que essa participação se tornou muito mais 

aberta, flexível e sujeita a negociação – e, dependendo das biografias individuais, a 

lealdade a uma ou outra comunidade pode oscilar ao longo do tempo.» (Kennedy 

e Roudometof, 2002: 15) 

Quadro XI  

Três Factos Para os Quais Alertam Kennedy e Roudometof (2002)  

Fonte: Kennedy e Roudometof, 2002; Adaptado pela autora, 2018 

 

 

 
Quadro XII 

Quatro Tipos de Empresas em Função da Sua Abrangência e Grau de Interacção  

Com Operações Fora do País de Origem  

Fonte: Porter, 1990, 1998, cit. por Hines, 2007; Adaptado pela autora, 2018 

1) EMPRESAS MULTINACIONAIS: têm investimentos noutros países, mas não têm oferta 
coordenada de produtos em cada país, focando-se mais na adaptação de serviços e produtos a 
cada mercado local;  

2) EMPRESAS INTERNACIONAIS: importadoras e exportadoras, não possuem investimentos 
fora do seu país de origem;  

3) EMPRESAS GLOBAIS: investiram e estão presentes em muitos países, comercializam 
produtos através do uso da mesma imagem/marca coordenada em todos os países; 
geralmente um escritório corporativo é responsável pela estratégia global; a ênfase é no 
volume de vendas, gestão dos custos e eficiência; 

4) EMPRESAS TRANSNACIONAIS: organizações muito mais complexas, que investiram em 
operações estrangeiras, têm escritórios centrais mas delegam poderes de marketing, pesquisa, 
desenvolvimento e decisão a cada mercado estrangeiro individual.  
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Quadro XIII 

O Processo de Transnacionalismo Imigrante 

Fonte: Portes, 2003; Adaptado pela autora, 2018 
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Quadro XIV 

5 Conjuntos de Actores da Indústria da Migração, Segundo Gammeltoft-Hansen e Sorensen (2013) 

Fonte: Gammeltoft-Hansen e Sorensen, 2013; Adaptado pela autora, 2018 

 

 

 

 

 
 

Quadro XV 

Quatro Tipos de Intermediários na Indústria da Migração, Segundo Hernández-León (2013) 

Elaborado pela autora, 2018 

Grandes empresas, frequentemente transnacionais (capazes de fornecer 
serviços de gestão da migração a uma escala global, quebrando barreiras de 
soberania territorial);  

Diversas agências e empresas que facilitam o acesso à migração legal (e, por 
vezes, a formas de migração não-documentada), oferecendo pacotes de 
empréstimos, serviços de tradução, contratos, transporte e alojamento - a 
operarem sob licença ou contratualizando com o Estado;  

Empresas mais pequenas, geralmente criadas pelos próprios migrantes, que 
gerem e comercializam redes e conhecimento transnacionais, fornecendo 
serviços aos migrantes prospectivos (exº: aconselhamento jurídico, transporte 
especializado) - incluem facilitadores de migração irregular e outros 
intermediários que contornam barreiras legais para obter autorizações de 
trabalho e residência;  

Actores clandestinos: redes mais sofisticadas de contrabando, tráfico humano e 
organizações criminosas transnacionais;  

Associações migrantes, organizações humanitárias e ONGs, que desempenham 
tarefas muito distintas ligadas à facilitação ou gestão da migração - podem 
cooperar com governos ou ter patrocínio governamental.  

A. Facilitadores que atravessam as linhas divisórias   

     formal/informal ou legal/ilegal  

B. Empresas envolvidas no controlo e restrição  

C. Organizações envolvidas no "resgate", reabilitação de  

     refugiados e migrantes traficados 

D. Actores maioritariamente ilegais duma indústria de  

     controlo com cariz não-oficial 
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Nível de Governança 

 

Instituições 

 

Papéis dos Actores Privados 

Multilateralismo 

HCRNU/OIM 

 

ILO 

 

ICAO 

Financiamento do sector privado/ parceiros de 

implementação 

Sindicatos e Uniões 

Estabelecimento de padrões via sector privado 

(eg. passaportes) 

Contextualização 

GFMD 

WTO GATS Modo IV 

Lei Marítima 

Internacional 

Participação nos Dias da Sociedade Civil 

Lobbying para a liberalização de vistos 

Desenvolvimento de padrões 

Regionalismo 

RECs 

 

 

RCPs 

Papéis na definição de padrões/ competidores 

aceitantes de contratos relacionados com a 

migração 

Participação em discussões sobre padrões 

técnicos 

Bilateralismo Gestão de Fronteiras 
Contratos privados para gestão da migração 

irregular 

Unilateralismo 

Políticas de Imigração 

Políticas de Emigração 

Lobbying e implementação 

Grupos da diáspora 

 

Quadro XVI  

Papel dos Actores Privados (Envolvidos na "Indústria da Migração") na Governança                        

Global da Migração 

Fonte: Betts, 2013; Adaptado pela autora, 2018 
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Quadro XVII  

Dois Conjuntos de Processos Envolvidos/Gerados pelo “Transnational Living”/                        

/“Viver Transnacional” 

Fonte: Guarnizo, 2003; Adaptado pela autora, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  Processos associados com o "desejo dos migrantes de 
reproduzir as suas práticas culturais e costumes, por forma a 
manterem as suas identidades nacionais, regionais e locais, e 
o seu meio social, no exterior" (Guarnizo, 2003: 680)  

2)  Processos associados com a manutenção de relações 
sociais, económicas e políticas mais ou menos estáveis e o 
envolvimento com a sociedade de origem (gerando demanda 
de serviços de comunicações e transportes) 
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* Inclui patrocinar a educação formal e treino de parentes. 

** Inclui patrocinar as despesas migratórias de parentes. 

*** Inclui aquisição e reformas habitacionais, aquisição de bens de consumo doméstico e bens duráveis (veículos, eletrodomésticos), cuidados de saúde. 

 

 

Quadro XVIII 

Uma Tipologia Heurística das Actividades Económicas Transnacionais 

Fonte: Guarnizo, 2003; Adaptado pela autora, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcção 

da Troca 
Racional Tipo de Troca Agente Beneficiário Benefícios 

Indicadores 

Micro 

Indicadores 

Macro 

Norte-

Sul 

Solidariedade com 

parentes 

Obrigações 

recíprocas 

Desejar 

reconhecimento 

social 

Remessas 

familiares 

Migrante 

individual 

Parentes, 

Amigos 

Subsistência 

familiar 

Remessas 

enquanto % 

da receita 

familiar 

Remessas 

enquanto % 

de 

exportações e 

Investimento 

Directo 

Estrangeiro 

Remessas 

familiares 

Migrante 

individual, 

Família 

Parentes 

Capital humano 

familiar* 

Capital social 

familiar** 

Bem-estar 

familiar*** 

Remessas 

enquanto % 

do 

investimento 

familiar em 

habitação, 

bens duráveis 

e educação 

Participação 

dos migrantes 

no mercado 

da habitação 

e no capital 

humano das 

suas famílias 

Ajuda comunitária 

Associações 

cívicas 

migrantes 

Organizações 

da 

comunidade 

ONGs locais 

Governo local 

Projectos de 

desenvolvimento 

Actividades 

filantrópicas 

Contribuições 

para projectos 

locais e 

instituições 

Contributos 

agregados 

para as 

economias 

regionais 

Busca de lucro 

Desejar 

reconhecimento 

social 

Investimento em 

negócios 

Migrante 

individual, 

Família 

Parentes, 

Amigos, 

Parceiros de 

negócio 

Expensão de  

pequenos e 

médios  

negócios  

Investimento 

médio no 

negócio 

Emprego 

gerado 

Contributos 

agregados 

para as 

economias 

regionais 

Sul-

Norte 

Reprodução de 

práticas culturais  

nacionais/regionais, 

identidades 

Consumo de 

coisas nacionais 

Migrante 

individual 

Associações 

étnicas 

Preocupações 

de negócio no 

país de 

origem 

Economia 

étnica no 

estrangeiro 

Exportação de 

bens de 

consumo, bens 

culturais e 

serviços (exº: 

notícias, música, 

arte) 

Consumo 

médio per 

capita/familiar 

de bens 

nacionais e 

serviços no 

estrangeiro 

Exportações 

para 

consumidores 

conacionais 

no 

estrangeiro 

(ie, 

migrantes) 

Norte-

Norte 

Manutenção de 

relações 

transnacionais 

sociais, culturais, 

económicas e 

políticas 

Transferências 

monetárias e não-

monetárias 

Telecomunicações 

Media 

Viagens aéreas 

Migrante 

individual 

Família 

Associações 

étnicas e 

cívicas 

Partidos 

políticos 

Grandes 

corporações 

financeiras, 

de 

comunicações 

e transporte 

aéreo 

Economia 

étnica 

Controlo 

corporativo de e 

lucro a partir da 

transmissão de 

remessas 

familiares 

Expansão do 

controlo de 

mercado 

corporativo 

Dinâmica e  

fatia de 

negócio do 

mercado 

étnico 

Comissões 

sobre as 

remessas 

familiares 

transferidas 

Proporção de 

empréstimos 

internacionais 

securitizados 

Número de 

turistas 

étnicos 

Minutos de 

chamadas 

telefónicas 

internacionais 
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Quadro XIX 

Economia de Propriedade Étnica e Economia Etnicamente Controlada 

Fonte: Light e Gold, 2000; Adaptado pela autora, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ethnic Ownership Economy – Aquela que é baseada na pertença e no 
direito de propriedade. Consiste em negócios de tamanho pequeno e médio, 
que são propriedade de empreendedores étnicos ou imigrantes, seus 
trabalhadores e ajudantes coétnicos.  

 

       Ethnic Controlled Economy – Economia étnica cujo fundamento é o 
controlo de facto (não a autoridade da posse), com base em números, 
clustering e organização. Refe-se a indústrias, ocupações e organizações do 
mercado de trabalho geral nas quais empregados coétnicos (não os donos) 
exercem poder económico apreciável e persistente (que resulta do seu 
clustering numérico, preponderância, organização, mandatos 
governamentais, ou os quatro). Permitirá aos coétnicos assegurar mais e 
melhores trabalhos no mercado mainstream, reduzir o desemprego e 
melhorar as suas condições de trabalho. Os autores pretendem que sumarize 
as noções de "nicho étnico" (Waldinger, 1996), "hegemonização étnica" 
(Jiobu, 1988) e "efeito da sobre-representação" (Logan et al., 1994).  
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Quadro XX 

Um Modelo Para a "Ethnic Ownership" de Negócios 

Fonte: Strüder, 2003; Adaptado pela autora, 2018 

 

 

 

 

 

Quadro XXI 

Economia de Enclave Étnico  

Fontes: Wilson e Martin, 1982; Strüder, 2003 

Adaptado pela autora, 2018 

 

 

CLUSTERING ESPACIAL DOS 
NEGÓCIOS 

Negócio 
Étnico 

Negócio 
Étnico 

Negócio 
Étnico 

FORNECEDORES 

NEGÓCIO 

CLIENTES 

Empregados coétnicos 
e não coétnicos 

Director de Gestão         

Coétnico 
 

Dono(s) Coétnico(s) 

Outras 

Minorias 

 

Sociedade 

de 

Acolhimento 

 

Coétnicos 

 

Outras 

Minorias 

Sociedade 

de 

Acolhimento 

Coétnicos 

Os Coétnicos 

Auto-Empregados 

Factores 
Externos 
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Quadro XXII 

Para Lá da Economia Étnica Imigrante: Uma Teoria em Rede do Bem-Estar Socioeconómico 

Fonte: Claire Adida, 2006; Adaptado pela autora, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• "Para Lá da Economia Étnica Imigrante: Uma Teoria em Rede do Bem-Estar 
Socioeconómico" (Claire Adida, 2006): 

 

A literatura sobre redes sociais desenvolveu-se nos anos da década de 1970, para explicar 
como, em contextos de escassez-dureza, os grupos usam redes comunitárias como 
sistemas de segurança mútua (Popkin, 1969; Scott, 1976; Fafchamps, 1992). As redes 
também são uma forma de capital social (trazem benefícios). 

Trata-se esta duma teoria em rede do sucesso económico em minorias étnicas imigrantes: 

      As redes sociais constituem um mecanismo importante através do qual as minorias 
étnicas podem operar com sucesso as suas actividades económicas, em especial quando 
lhes faltam recursos, meios legais/formais ou peso demográfico. Contudo, elas também 
podem, por exemplo, impedir o sucesso económico dos seus membros em troca de 
segurança sociopolítica. Por outro lado, os factores que caracterizam uma minoria como 
étnica são insuficientes para explicar o sucesso económico. 

      Para entender resultados socioeconómicos, Adida (2006) adiciona à análise das redes 
sociais e sua densidade outras duas dimensões: a riqueza económica e a segurança 
sociopolítica. Baseando-se em insights da Social Network Theory (Friedkin, 1980, 1982; 
Granovetter, 1974, 1975, 1995), ela propõe que uma estrutura de rede social com uma 
configuração particular, optimizando oportunidade e segurança – uma que equilibra laços 
in-group fortes e laços de ponte com o exterior fracos (Granovetter, 1973) –, formata as 
oportunidades socioeconómicas de grupos imigrantes étnicos e determina os seus 
resultados socioeconómicos futuros. Nesse caso, eles beneficiam tanto de oportunidade 
económica quanto de segurança sociopolítica (Granovetter, 1973; Friedkin, 1980, 1982; 
Adida, 2006).  

        As estruturas de rede que os grupos constroem em momentos-chave no tempo 
formatam os seus destinos económicos subsequentes. 

     O sucesso daquela minoria no nicho económico não é suficiente para garantir bem-
estar socioeconómico.  

A autora propõe ainda um design de pesquisa para recolha de dados no terreno, o qual 
permite fazer um teste directo à teoria em rede do bem-estar socioeconómico.  
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Proposições de Portes e Sensenbrenner (1993) 

1ª Proposição 

Quanto mais distinto for um grupo em termos de características culturais e 

fenotípicas do resto da população, quanto maior o nível de preconceito associado 

a esses traços e quanto menor a probabilidade de saída dessa situação, então 

maiores serão os sentimentos de solidariedade intra-grupo entre os seus 

membros e maior o capital social apropriável baseado nessa solidariedade;  

2ª Proposição: 

O capital social que emerge de confrontações situacionais é mais forte quando a 

solidariedade confinada (bounded solidarity) resultante não está limitada aos 

eventos de facto, mas leva à construção duma definição alternativa da situação 

baseada no 'reenactment' de práticas passadas e numa memória cultural comum;   

+ 1 Oxímoro: 
A confiança existe nas transacções económicas precisamente porque ela é exigível 

(enforceable) por meios que transcendem os indivíduos envolvidos;  

3ª Proposição: 

Como fonte de capital social, a confiança exigível (enforceable trust) é 

directamente proporcional à força da discriminação externa e inversamente 

proporcional às opções disponíveis fora da comunidade para assegurar a honra 

social e a oportunidade económica;  

4ª Proposição: 

Quanto maior a capacidade duma comunidade para atribuir recompensas únicas 

aos seus membros, e quanto mais desenvolvidos os seus meios internos de 

comunicação, então maior a força da confiança exigível (enforceable trust) e maior 

o nível de capital social que resulta dela;  

5ª Proposição: 

Quanto maior o capital social produzido por solidariedade de laços e controles de 

comunidade, maiores as exigências particularistas colocadas em empreendedores 

bem sucedidos e mais extensas as restrições à expressão individual;  

6ª Proposição: 

Quanto mais tempo a mobilidade económica dum grupo tenha estado bloqueada 

por meios não-de-mercado coercivos, mais provável a emergência duma 

solidariedade confinada (bounded solidarity) que nega a possibilidade de avanço 

através duma competição de mercado justa e que se opõe aos esforços individuais 

nesta direção. 

 

Quadro XXIII 

Proposições de Portes e Sensenbrenner 

Fonte: Portes e Sensenbrenner, 1993 

Adaptado pela autora, 2018 
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Capítulo 4 

Paradigma Positivista Interpretativo Crítico Paradigma Positivista Interpretativo Crítico 

Denomina-

ções 

Empírico-

analítico 
Objectivista 

Realista 

Quantitativo 
Racionalista 

 

Humanista 

Naturalista 
Hermenêutico 

Qualitativo 

Ecológico 
Fenomenológico 

Etnográfico 

Sociocrítico 

Orientado à 
Mudança 

Investiga-

ção-Acção 
Emancipa-

tório 

Ciência 
Crítica da 

Educação 

Ética Extrínseca Intrínseca Intrínseca 

Fundamento 

Teórico 

Positivismo 

Pós-positivis-

mo 
Empirismo 

Fenomenologia 

Interaccionismo 

Simbólico 
Antropologia 

Teoria 
Crítica 

Praxeologia 

Relação 

Sujeito/ 

Objecto 

Indepen-
dentes 

Distancia-

dos 
Neutrali-

dade 

Investiga-
dor 

externo 

Dependência 
Inter-

relacionadas 

Implicação 
do 

investigador 

Inter-
relação por 

compro-

misso 
Investigado

r é mais um 

dos 
participante

s 

Natureza da 

Realidade 

(Ontologia) 

Única, 
Objectiva 

Estática, dada 

Fragmentável 
Convergente 

Externa 

Observável 
Sujeita a uma 

ordem 

Múltipla 

Dinâmica 

Construída 
Holística 

Divergente 

Interna 
Subjectiva 

Múltipla 

Dinâmica 
Construída  

Holística 

Divergente 
Evolutiva 

Interactiva 

Compartici-
pada 

Histórica 

 

Relação 

Teoria e 

Prática 

Indepen-
dentes 

Teoria é 

norma 
para a 

prática 

Relacionadas

, unidas 

Retroalimen-
tação mútua 

Indissociá-

veis 

A prática é 
a teoria em 

acção 

Relação 
dialéctica 

Lógica 
Hipotética-
dedutiva 

Indutiva/ 

Descritiva 

Interpretativa 

Indutiva 
Papel da 

Teoria 

Constru-
ção e 

verifica-

ção de 
teorias 

As 
construções 

teóricas 

emergem da 
situação 

As 

construções 

teóricas 
emergem 

de forma 

cooperativa 

Tipo  de 

Conheci- 

mento 

Generaliza-

ções 

Leis 

nomotéticas 
Técnico 

Explicação 

ideográfica 

Hipóteses de 

trabalho 
Prático, indutivo 

Explicação 

ideográfica 

Emancipa-
dor 

Mudança 

Prático 

Estilo do 

Investiga-

dor 

Interventi-
vo 

Selectivo 
Participati-
vo 

Finalidade 

Investigação 

Descrever 
Analisar  

Explicar 

Prever 
Controlar 

fenómenos 

Verificar 
teorias 

Construir 

teorias 
Procurar leis 

Compreender 

Interpretar 

Descobrir 
significados 

Hipóteses de 

trabalho 

Libertar 
Emancipar 

Melhorar 

Transfor-
mar 

Criticar 

Identificar 
Mudanças 

Desenho 

do Estudo 

Determi-
nado 

Emergente Negociado 

Valores 

(axiologia) 

Excluídos 

Livre de 
valores 

Neutralidade 

Incluídos 

Explícitos 

Influentes 

Integrados 

Comparti-

lhados 

Quadro da 

Investiga-

ção / 

Condições

Para a 

Recolha de 

Dados 

Laborató-

rio 
/Controla-

das 

Natural/Livre
s 

Circunscri-

to /Em 

Cogestão 

 

Quadro XXIV  

Comparação de Critérios Entre Paradigmas Científicos 

Elaborado pela autora, 2018 

(Adaptado a partir de Pereira Coutinho, 2014 e Lukas e Santiago, 2004: 33) 
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Capítulos 5 e 6 

N Idade do Empresário Região de Origem do Empresário Religião do Empresário 

1 30 Catmandu Hindu 

2 50 Eastern Nepal Budista Tibetano 

3 41 Chitwan Hindu 

4 33 Norte do Nepal Hindu 

5 49 Bagun Hindu 

6 52 Catmandu Hindu 

7 27 Chitwan Hindu 

8 31 Catmandu Hindu 

9 25 Western Nepal Hindu 

10 36 Catmandu Hindu 

11 33 Distrito de Rukum Hindu 

12 43 Distrito Baglung Hindu 

13 50 Pokhara e Catmandu Hindu 

14 63 Catmandu Hindu 

15 42 Gorkha e Catmandu Hindu 

16 35 Rupandehi Hindu 

17 32 Catmandu Budista 

18 37 Pokhara e Catmandu Hindu-Budista 

19 32 Distrito Gorkha Cristão 

20 34 Catmandu Hindu 

21 28 Pokhara Hindu 

22 36 Região de Mahakali Hindu 

23 37 Eastern Nepal Budista Tibetano 

24 30 Patan, junto a Catmandu Hindu 

25 37 Pokhara Hindu 

26 32 Western Nepal Hindu, com divindade 
Masto local 

27 27 Catmandu Hindu 

28 31 Catmandu Hindu-Budista 

29 42 Catmandu Hindu 

30 36 Catmandu Hindu 

31 36 Central Nepal Hindu e Animismo 
Tharu 

32 46 Solukhumbu e Dolakha Budista Tibetano 

33 28 Catmandu Hindu 

34 35 Chitwan Hindu 

35 36 Western Nepal Budista Tibetano 

36 47 Catmandu Hindu-Shivaíta 

 
Quadro XXV  

Caracterização Genérica dos Empresários Nepaleses Entrevistados: Por Idade,                                   

Região Geográfica de Origem e Religião Confessa (N=36)   

Elaborado pela autora, 2018 
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N 
Grupo étnico 

do Empresário 
Composição do Agregado 

Familiar do Empresário 
Sector de Actividade  

do Empresário 

Número de 
Empregados do 

Empresário 

1 
Khas-Bahun Casal (homem + mulher) + 

filho, irmão dele. 
Café. 2 empregados. 

2 
Sherpa Casal (homem + mulher) + 

2 filhos. 
Supermercado. 3 empregados. 

3 
Khas-Bahun Casal (homem + mulher) + 

2 filhos. 
Supermercado. 3 empregados. 

4 
Kshatriya 
(Chhetri e 
Thakuri) 

Casal (homem + mulher) + 
nº indeterminado de filhos. 

Restauração. 4 empregados. 

5 
Sherpa Casal (homem + mulher) + 

nº indeterminado de filhos. 
Restauração. 5 empregados. 

6 
Tharu Sozinho - família no Nepal. Transferências 

Monetárias. 
2 empregados. 

7 
Newar Casal (homem + mulher) + 

2 filhos. 
Mini-Mercado. 2 empregados. 

8 
Kshatriya 
(Chhetri e 
Thakuri) 

Casal (homem + mulher) + 
2 filhos. 

Restauração. 6 empregados. 

9 
Sanyasi – 
Dashnami 

Casal (homem + mulher 
grávida). 

Mercearia de Frescos e 
Café. 

4 empregados. 

10 
Khas-Bahun Casal (homem + mulher) + 

2 filhos. 
Reparação e Venda de 
Telemóveis. 

3 empregados. 

11 
Kshatriya 
(Chhetri e 
Thakuri) 

Casal (homem + mulher), 
tios. 

Restauração. 4 empregados. 

12 
Sudra-Dalit de 
Pokhara 

Filho + Casal (pai + mãe). Mercearia(1), 
Restauração(1). 

5 empregados. 

13 
Kshatriya 
(Chhetri e 
Thakuri) 

Sozinho - a trazer família 
do Nepal. 

Restauração. 15 empregados  (9 
Lisboa + 6 Porto). 

14 
Sherpa Sozinho - a trazer família 

do Nepal. 
Agricultura / Prestação 
de Serviços. 

67 empregados. 

15 
Kshatriya 
(Chhetri e 
Thakuri) 

Casal (homem + mulher 
grávida). 

Cabeleireiro e Estética. 3 empregados. 

16 
Kshatriya 
(Chhetri e 
Thakuri) 

Sozinho - primos em PT e 
família no UK. 

Restauração. 6 empregados. 

17 

Kshatriya 
(Chhetri e 
Thakuri) 

Sozinho - a trazer família 
do Nepal. 

Mini-Mercado, Loja de 
Transferências 
Monetárias e 
Artesanato. 

3 empregados. 

18 
Sarki Sozinho - família no Nepal 

e EU. 
Cabeleireiro e Estética. 2 empregados. 

19 
Tamang Sozinhos - família no Nepal 

e EU. 
Agência de Viagens / 
Turismo. 

3 empregados. 

20 
Newar Casal (homem + mulher) + 

bebé. 
Mini-Mercado. 2 empregados. 

21 
Kshatriya 
(Chhetri e 
Thakuri) 

Casal (homem + mulher) + 
nº indeterminado de filhos. 

Restauração(1), 
Supermercado/Talho(1), 
Consultoria Legal(1). 

6 empregados. 

22 Parbatiya/Khas- Casal (homem + mulher) + Hostel. 4 empregados. 
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Arya filha (filho no Nepal). 

23 
Newar Casal (homem + mulher), 

filhos, sobrinhos, netos. 
Restauração. 26 empregados. 

24 

Newar Casal (homem + mulher), 
filhos, sobrinhos, 
irmãos/cunhados. 

Hotelaria(2), 
Restauração(3), 
Supermercados e 
Mercearias(3). 

92 empregados no 
total. 7 
empregados 
supermercado. 

25 

Brâmane Khas Casal (homem + mulher). Restauração 
Especializada 
Italianos(3) e Mercearia 
Italiana(1). 

20 empregados. 

26 
Kshatriya 
(Chhetri e 
Thakuri) 

Sozinho - família no Nepal. Hostel. 5 empregados. 

27 
Kshatriya 
(Chhetri e 
Thakuri) 

Casal (homem + mulher) + 
1 filho/a. 

Restauração. 2 empregados. 

28 
Khas-Bahun Sozinho - tios e primos em 

PT, família na EU. 
Barbearia e Loja de 
Piercings-Brincos. 

3 empregados. 

29 
Kshatriya 
(Chhetri e 
Thakuri) 

Sozinho - irmão no Nepal, 
pais entre UK-Nepal. 

ONG(1), Restauração(1). 4 empregados. 

30 
Kshatriya 
(Chhetri e 
Thakuri) 

2 irmãos - tios e primos em 
PT, família na EU. 

Restauração. 6 empregados. 

31 

Kshatriya 
(Chhetri e 
Thakuri) 

Casal (homem + mulher) + 
3 filhos. 

Supermercados(3), 
Armazéns(2), 
Hotelaria(1), 
Restauração(2). 

100 empregados no 
total. 8 
empregados 
supermercado. 

32 
Kshatriya 
(Chhetri e 
Thakuri) 

Casal (homem + mulher) + 
filha (filho no Nepal). 

Restauração. 10 empregados. 

33 
Kshatriya 
(Chhetri e 
Thakuri) 

Casal (homem + mulher). Artesanato Étnico. 3 empregados. 

34 

Brâmane Khas Casal (homem + mulher) + 
2 filhos, mãe dele, primos. 

Agricultura / Prestação 
de Serviços + 
Restauração. 

150 empregados no 
total. 9 
empregados 
restaurante. 

35 
Sherpa Casal (homem + mulher) + 

3 Filhos. 
Restauração. 5 empregados. 

36 
Newar 2 irmãos - esposa dele no 

Nepal. 
Reparação e Venda de 
Telemóveis. 

4 empregados. 

 

Quadro XXVI   

Caracterização Genérica dos Empresários Nepaleses Entrevistados: Por Grupo Étnico,     

Composição do Agregado Familiar, Sector de Actividade e Número de Empregados (N=36) 

Elaborado pela autora, 2017 
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Quadro XXVII   

Sexo dos Empresários Nepaleses Entrevistados, em Frequência e Percentagem (N=36)                      

Elaborado pela autora, 2017 

 

 

Quadro XXVIII  

Idade dos Empresários Entrevistados, em Frequência e Percentagem (N=36)  

Elaborado pela autora, 2017 
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Quadro XXIX  

Estado Civil dos Empresários Nepaleses Entrevistados,                                                                       

Em Frequência e Percentagem, e Por Sexo (N=36) 

Elaborado pela autora, 2017 

 

 

 

Quadro XXX  

Grupo Étnico dos Empresários Nepaleses Entrevistados, em Frequência e Percentagem (N=36) 

Elaborado pela autora, 2017 

 

 



Transborder Himalaya | Alexandra Pereira | ISEG 
 

60 
 

 

 

 

 

Quadro XXXI 

Região de Origem dos Empresários Nepaleses Entrevistados,                                                               

Em Frequência e Percentagem (N=36)  

Elaborado pela autora, 2017 
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Quadro XXXII  

Cidade/Aldeia de Origem no Nepal Para os Empresários Nepaleses Entrevistados,                                  

Em Frequência e Percentagem (N=36)  

Elaborado pela autora, 2017 
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Quadro XXXIII  

Subcasta Auto-Declarada dos Empresários Nepaleses Entrevistados,                                                             

em Frequência e Percentagem (N=36)  

Elaborado pela autora, 2017 

 

 

 

Quadro XXXIV  

Religião Auto-Declarada dos Empresários Nepaleses Entrevistados,                                                    

em Frequência e Percentagem (N=36)  

Elaborado pela autora, 2017 
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Quadro XXXV  

Grupos Linguísticos Auto-Declarados dos Empresários Nepaleses Entrevistados, em Frequência e 

Percentagem (N=36)  

Elaborado pela autora, 2017 

 

 

Quadro XXXVI  

Tempo de Permanência em Portugal dos Empresários Nepaleses Entrevistados,                                         

em Frequência e Percentagem (N=36)  

Elaborado pela autora, 2017 
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Quadro XXXVII  

Composição do Agregado Familiar dos Empresários Nepaleses Entrevistados,                                              

Em Frequências e Percentagens (N=36)  

Elaborado pela autora, 2017 

 

 

Quadro XXXVIII   

Empresários Nepaleses Entrevistados Que Já Tinham Vivido Ou Trabalhado Noutros Países 

Europeus Antes de Portugal (Ou Não), Em Frequência e Percentagem (N=36)                                  

Elaborado pela autora, 2017 
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Quadro XXXIX  

Áreas de Actuação dos Empresários Nepaleses Entrevistados, Em Frequências E Percentagens, 

Incluindo Múltiplas Áreas de Negócio Reportadas (N=36)                                                                        

Elaborado pela autora, 2017 

 

 

 

Quadro XL  

Número de Empregados Declarados pelos Empresários Nepaleses Entrevistados,                                                

Em Frequências e Percentagens (N=36)                                                                                                                  

Elaborado pela autora, 2017 
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Áreas de Actuação e Sector Produtivo do Empresário Número de Empregados do Empresário 

Café. / Sector Terciário 2 empregados. 

Supermercado. / Sector Terciário 3 empregados. 

Supermercado. / Sector Terciário 3 empregados. 

Restauração. / Sector Terciário 4 empregados. 

Restauração. / Sector Terciário 5 empregados. 

Transferências Monetárias. / Sector Terciário 2 empregados. 

Mini-Mercado. / Sector Terciário 2 empregados. 

Restauração. / Sector Terciário 6 empregados. 

Mercearia de Frescos e Café. / Sector Terciário 4 empregados. 

Reparação e Venda de Telemóveis. / Sector Terciário 3 empregados. 

Restauração. / Sector Terciário 4 empregados. 

Mercearia(1), Restauração(1). / Sector Terciário 5 empregados. 

Restauração. / Sector Terciário 15 empregados (9 Lisboa + 6 Porto). 

Agricultura / Prestação de Serviços. / Sector Primário e 
Terciário 

67 empregados. 

Cabeleireiro e Estética. / Sector Terciário 3 empregados. 

Restauração. / Sector Terciário 6 empregados. 

Mini-Mercado, Loja de Transferências Monetárias e 
Artesanato. / Sector Terciário 

3 empregados. 

Cabeleireiro e Estética. / Sector Terciário 2 empregados. 

Agência de Viagens & Turismo. / Sector Terciário 3 empregados. 

Mini-Mercado. / Sector Terciário 2 empregados. 

Restauração(1), Supermercado/Talho(1), Consultoria 
Legal(1). / Sector Terciário e Quaternário 

6 empregados. 

Hostel. / Sector Terciário 4 empregados. 

Restauração. / Sector Terciário 26 empregados. 

Hotelaria(2), Restauração(3), Supermercados e 
Mercearias(3). / Sector Terciário 

92 empregados no total. 7 empregados 
supermercado. 

Restauração Especializada Italianos(3) e Mercearia 
Italiana(1). / Sector Terciário 

20 empregados. 

Hostel. / Sector Terciário 5 empregados. 

Restauração. / Sector Terciário 2 empregados. 

Barbearia e Loja de Piercings-Brincos. / Sector Terciário 3 empregados. 

ONG(1), Restauração(1). / Sector Terciário e Quaternário 4 empregados. 

Restauração. / Sector Terciário 6 empregados. 

Supermercados(3), Armazéns(2), Hotelaria(1), 
Restauração(2). / Sector Terciário 

100 empregados no total. 8 empregados 
supermercado. 

Restauração. / Sector Terciário 10 empregados. 

Artesanato Étnico. / Sector Terciário 3 empregados. 

Agricultura / Prestação de Serviços, Restauração. / Sector 
Primário e Terciário 

150 empregados no total. 9 empregados 
restaurante. 

Restauração. / Sector Terciário 5 empregados. 

Reparação e Venda de Telemóveis. / Sector Terciário 4 empregados. 

Quadro XLI  

Cruzamento das Áreas de Actuação/Sector Produtivo com a Dimensão dos Negócios                            

dos Empresários Nepaleses Entrevistados (N=36)                                                                                       

Elaborado pela autora, 2017 
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N Resumo dos Principais Critérios de Recrutamento Indicados Pelos Empresários 

1 Confiança e competência. 

2 Relações familiares, ligações pessoais e confiança. 

3 Serem pessoas de família e de confiança.   

4 Talento e competência. Não importa o seu background. 

5 Confiança pessoal e competência.  

6 
A confiança.  
"Recrutamos sobretudo através de amigos pessoais e conhecidos, ou pessoas que já eram conhecidas de Catmandu." 

7 Serem pessoas de família ou a confiança (já conhecidas). 

8 

"O principal critério é mesmo a vontade de trabalhar na agricultura. É muito difícil encontrar alguém em Portugal, 
ninguém quer trabalhar nessa área... não sei porquê. Já recrutei pessoas de Inglaterra e doutros países europeus, mas 
portugueses muito poucos." 
"Portanto, estar disponível para trabalhar nas quintas é o critério mais importante. Outro é as pessoas serem 
competentes naquilo que fazem, serem bons trabalhadores, terem experiência a apanhar frutas. E quererem ganhar 
algum dinheiro. Cumprirem o que acordarmos... Mas eu acho que qualquer pessoa pode trabalhar nisso. O problema é 
quererem!" 
"Nos restaurantes, prefiro pessoas que já conheço, familiares e amigos nos quais confio mais... ou conhecidos meus, de 
há mais tempo." 

9 "Tenho por base a confiança pessoal e lealdade... a capacidade para fazer as tarefas e não faltar ao trabalho." 

10 "Escolho recrutar pessoas com competência, que precisem de trabalho e saibam fazer as tarefas que lhes proponho." 

11 "A competência técnica é o principal critério que eu uso." 

12 A competência.  

13 
"A competência e confiança são fundamentais." 
Que as pessoas sejam criativas e desempenhem bem o seu trabalho. Pontuais.   

14 A confiança pessoal é o principal critério. E serem bons trabalhadores.  

15 As ligações de amizade.  

16 "Que venham da minha cidade-natal, pois confio mais e posso controlar melhor." 

17 A lealdade e competência. "Ser alguém que conheço." 

18 "Recruto amigos." 

19 Serem amigos, outros Sherpas e "competentes".  

20 
"A confiança que tenho nas pessoas e serem competentes. Alguns clientes tentam enganar o meu funcionário, mas a 
mim, não... eles não conseguem." 

21 Que tenham experiência em restaurantes.  

22 Apenas "recruto a família". 

23 A confiança pessoal e serem familiares.  

24 A competência.  

25 O talento e a competência.  

26 "Contrato pessoas que sejam trabalhadoras e competentes." 

27 A confiança pessoal, "estudámos juntos." 

28 A confiança pessoal.  

29 A competência.  

30 A confiança e serem parte da rede familiar. 

31 "A confiança que tenho neles, a competência na prática... isso é muito importante." 

32 Lealdade e competência. 

33 Confiança, serem conhecidos ou familiares. 

34 Confiança e competência. 

35 Competência. 

36 A qualificação. 

Quadro XLII 

Resumo dos Principais Critérios de Recrutamento Indicados Pelos Empresários                            

Nepaleses Entrevistados (N=36)                                                                                                                    

Elaborado pela autora, 2017 
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N Recrutamentos Também Ocorrem Para Regiões Fora de Lisboa? 

1 Não. 

2 Não. 

3 Não. 

4 Não. 

5 Às vezes. 

6 Não. 

7 Não. 

8 
"Sim, claro, no caso das quintas é fundamental... Faro, mas também Alentejo 
(como Odemira)... Às vezes Ribatejo ou Azambuja. Mas principalmente Faro e 
Odemira." 

9 Não. 

10 Não.  

11 Não.  

12 Não.  

13 Não.  

14 Não. 

15 Não.  

16 Não. 

17 Não.  

18 Não.  

19 Não.  

20 Não.  

21 Não.  

22 Não.  

23 Não. 

24 Não.  

25 Não.  

26 Sim. [Sul e Norte, não especificado] 

27 Não.  

28 Não. 

29 Não. 

30 Não. 

31 Não. 

32 Sim. 

33 Só Grande Lisboa - Lisboa, Almada, Carcavelos e Alcântara. 

34 Não. 

35 Sim, Porto. 

36 Sim - Faro e 2 localizações no Alentejo e 1 em Vila Real de Santo António. 

Quadro XLIII  

Resumo dos Recrutamentos de Trabalhadores Para Regiões Fora de Lisboa                                    

Declarados Pelos Empresários Nepaleses Entrevistados (N=36)                                                                          

Elaborado pela autora, 2017 
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N Como/Quem Faz o Recrutamento e Onde? Com Que Frequência? 

1 Os dois sócios. Só ocorreu uma vez. Recrutaram através de amigos e contactos pessoais. 

2 "Eu próprio." Através de contactos pessoais e dos mídia sociais. 

3 "Eu e sócios", muito esporadicamente. 

4 Pessoalmente (os dois sócios) e através dos mídia sociais. 

5 "Eu próprio faço... só quando abro o negócio, geralmente." 

6 
"Eu faço, juntamente com o meu sócio. Falamos nas instalações da Hostel. Só quando precisamos de mais staff", 
por alguma razão. 

7 "Eu e os meus sócios" fazemos os recrutamentos.  

8 
"Eu faço o recrutamento, tanto em Portugal como no Nepal. Viajo para lá várias vezes por ano. Às vezes os meus 
sócios também fazem. Mas eu tenho muita prática." 

9 "Eu mesmo contrato as pessoas", "sempre que preciso de ajuda".  

10 "Eu", sobretudo através dos mídia sociais.  Depois conduz "uma entrevista de trabalho." 

11 "Eu faço". Anualmente. "Realizo entrevistas." 

12 "Eu faço pessoalmente" o recrutamento. "Apenas quando necessito." 

13 "Eu faço, de 6 em 6 meses. Faço entrevista pessoal." 

14 "Eu, juntamente com o meu marido. É muito raro." 

15 "Eu mesmo. Ocasionalmente." 

16 "Eu escolho a pessoa, na loja. É raro." 

17 "Apenas se preciso", entrevista no supermercado.  

18 "Eu faço pessoalmente ou coloco anúncios. Quando preciso, como no verão." 

19 "Eu na mercearia, ou eu e o meu sócio no restaurante." 

20 "Eu faço, ou o meu sócio." Pessoalmente, quando precisam de ajuda.   

21 "Eu próprio faço, uso a nossa página de facebook também..." 

22 "Eu, em casa... peço ajuda a familiares." 

23 
"Eu próprio, junto de familiares. Quando necessário. Mas o negócio está fraco... Às vezes pensamos se não 
devíamos ir para Espanha, como muita gente está a fazer." 

24 "Sou eu que faço pessoalmente", com entrevista na loja.   

25 
"Sou eu que realizo o recrutamento na loja. Tenho de vê-los trabalhar e falar com eles. Mas fiz quando necessitei 
apenas." 

26 "Eu mesmo." Quando necessitamos. "Divulgo nas redes sociais e pelas associações." 

27 "Por enquanto somos só os dois." (não faz mais recrutamentos) 

28 "Eu faço o recrutamento." Acontece raramente e "através duma entrevista." 

29 "Eu mesmo", através de "entrevista e período à experiência." 

30 "Eu faço, sempre que necessitamos staff." 

31 "Eu, aqui na loja... gosto de vê-los trabalhar. Faço quando alguém parte ou se preciso substituir alguém." 

32 "Os chefes em cada negócio fazem." 

33 "Eu, filhos ou sobrinhos que gerem os restaurantes". Trabalham à experiência.   

34 "Eu faço", quando necessário. "Entrevista e estágio." 

35 "Eu faço, quando necessitamos mais ajuda. É importante ver o que a pessoa faz, na prática." 

36 "Tenho uma secretária de recursos humanos que trata desse processo por mim." 

Quadro XLIV  

Como/Onde os Empresários Nepaleses Entrevistados (Ou Outros Por Eles)                                                        

Fazem o Recrutamento de Trabalhadores? Com que Frequência? (N=36)                                                          

Elaborado pela autora, 2017 
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N Que Pessoas Recruta Para as Suas Empresas? Porquê? 

1 Mulheres nepalesas. Grupo étnico e origem não importam, apenas competência e lealdade. 

2 
Mulheres e homens nepaleses. Sobretudo Sherpas, mas também nepaleses do Terai (Tawari). "Temos mais contactos e maior 
confiança nos Sherpas, conhecemo-nos." 

3 Homens ou mulheres nepaleses, de família ou conhecidos.  

4 Mulheres e homens nepaleses ou não. Não importa região de origem, grupo étnico ou casta "desde que sejam competentes." 

5 
Mulheres e homens nepaleses. "Amigos, podem não ser necessariamente Chhetri... Pessoas que precisem." A qualificação 
também é importante. 

6 
Mulheres e homens, portugueses ou nepaleses. "Geralmente é uma vantagem saberem nepalês porque temos muitos clientes 
nepaleses (mas também doutros lugares no mundo) e também inglês... e serem nossos velhos conhecidos." 

7 
Homens, nepaleses, entre os 20-35 anos. Normalmente com relações de casta ou "que já nos conheciam de Inglaterra. Temos 
mais confiança." 

8 

Qualquer pessoa, "é indiferente" a nacionalidade, idade ou qualificação. "Nós não colocamos nenhuma barreira. Por vezes 
alguns europeus contactam-me, precisam de trabalhar nas férias ou durante algum tempo... Se tiver experiência a apanhar 
frutas (como framboesas e morangos) e gostar do trabalho agrícola é melhor." 
Para o restaurante, recruta sobretudo "familiares e conhecidos". 

9 
"Recruto homens e mulheres nepaleses, não têm obrigatoriamente de ser Sherpas, preferencialmente da minha região, que 
necessitem dum trabalho regular." 

10 Homens e mulheres nepaleses, "não importa grupo étnico, prefiro jovens, com experiência de trabalho." 

11 Nepaleses jovens, do sexo masculino. "Não importa a grupo étnico." 

12 "Nepaleses (Chhetri, Newari) e indianos. É o adequado." 

13 "De qualquer nacionalidade e grupo étnico. Com experiência em cozinha" e restauração.  

14 Nepalês ou português, homem ou mulher, mas conhecido previamente. "Tenho mais segurança." 

15 
Homem ou mulher nepaleses, jovens, "não importa grupo étnico. Prefiro e há muitos a procurar trabalho. Se eu puder ajudar... 
" 

16 
Homens jovens, nepaleses, "que venham da minha região [de origem/cidade-natal]. Porque dessa forma tenho mais confiança 
e eles sentem maior obrigação." 

17 
Homem ou mulher nepalês, "conhecido e que necessite do trabalho, de qualquer grupo étnico... Entendemo-nos melhor entre 
nós e há tanta gente que precisa..." 

18 Homem ou mulher nepalês, "meus amigos. Estabelece-se um ambiente mais agradável e informal." 

19 Homens ou mulheres nepaleses, em geral jovens, Sherpas (coétnicos).  

20 Homens ou mulheres nepaleses, não importa grupo étnico. "Se tiverem experiência é melhor." 

21 Nepaleses, homens ou mulheres, "não importa idade nem grupo étnico." 

22 "Apenas familiares, porque não tenho lucro para mais salários." 

23 Homens e mulheres nepaleses, familiares. "Porque o lucros não permitem outros empregados e quero ajudar a família." 

24 Homens ou mulheres nepaleses porque "facilita a comunicação, não importa grupo étnico, que façam bem o trabalho." 

25 Nepaleses jovens e do sexo masculino. "Creio que é o adequado para a barbearia e eu também sou jovem." 

26 Homens e mulheres nepaleses, "com qualquer background... ajuda se tiverem experiência de comércio ou noutra área." 

27 "Amigo Chhetri."  

28 "Recruto conhecidos nepaleses, em geral Newars, homens ou mulheres. Gosto de ajudar as pessoas." 

29 Nepaleses do sexo feminino ou masculino, "não importa grupo étnico, de preferência com qualificação na área" e experiência.  

30 Nepaleses e parte da rede familiar (portanto também coétnicos). 

31 
"De preferência outras mulheres nepalesas, Thakuri ou outras... confio mais e temos muitos clientes nepaleses. Se tiverem 
experiência é melhor." 

32 
Nepaleses, homens ou mulheres, "Thakuri ou outros. Em geral jovens e com alguma qualificação", mas nem todos são 
especializados. 

33 Nepaleses, homens ou mulheres, sobretudo jovens e que "precisem de um emprego." 

34 Nepaleses, homens ou mulheres, "não importa grupo étnico." 

35 
"Todos os nepaleses que vêm, acima de tudo gostamos que sejam qualificados. Tentamos ajudar a nossa comunidade, aqueles 
que precisam de trabalho..." 

36 
Homens e mulheres nepaleses "que queiram trabalhar na agricultura, de qualquer grupo étnico, que necessitem trabalhar e 
que se encontrem já em Portugal. Não tenho nenhum método ou esquema para os trazer do exterior ou do Nepal... recruto se 
já cá estiverem, por uma razão ou outra..." 

Quadro XLV  

Que Pessoas os Empresários Nepaleses Recrutam Para Trabalhar                                                    

Nas Suas Empresas e Porquê? (N=36)                                                                                                                     

Elaborado pela autora, 2017 



Transborder Himalaya | Alexandra Pereira | ISEG 
 

71 
 

N Como Obteve Financiamento Para Iniciar O Seu Negócio? 

1 "Através do nosso próprio investimento." 

2 Através de investimento financeiro familiar.  

3 Através do investimento próprio, de família e de sócios. 

4 Através de investimento financeiro pessoal e familiar.  

5 
Através de um empréstimo junto dum banco português. "Revelou-se mais fácil para mim porque tinha formação em Hospitality e Gestão no Reino 
Unido." 

6 
"Através de acordo com outro sócio. Eu tinha poupanças, casas arrendadas no Nepal e também vendi propriedades familiares." 

7 "Através do investimento de família e sócios." 

8 "Obtive inicialmente empréstimos de amigos, mas não pago juros e estou quase a terminar de pagar as mensalidades." 

9 Através de financiamento próprio.  

10 "Financiei quase em 75%, com o meu próprio investimento. O resto angariei junto de familiares e amigos." 

11 
"Investi dinheiro da minha família para iniciar este negócio." 

12 "Utilizei dinheiro da minha família." 

13 "Inicialmente, juntei-me a um sócio português." 

14 "É um pequeno negócio familiar, foi o meu marido que investiu e começou o negócio." 

15 Foi um investimento familiar.  

16 "Investi o meu próprio dinheiro." 

17 
"Não fizemos empréstimos, utilizámos o dinheiro da família. Mas os impostos são muito elevados em Portugal e foi normal começar, embora a 
língua portuguesa seja difícil." 

18 
"Financiei o negócio eu-próprio, sem empréstimos bancários. É um restaurante com um ano, mas como é a primeira vez na minha vida que tenho 
um negócio, eu não sabia nada..." 

19 "Investi o meu próprio dinheiro, que trazia do Nepal. Mas recorri a um empréstimo (informal) lá, antes de vir, também..." 

20 

"Pedi empréstimo a familiares e amigos... No Dubai, Qatar, Portugal, Nepal, etc... cada um contribuiu um pouco...agora tenho de pagar de volta 
com taxas de juro [demasiado elevadas]. Pedi mais empréstimos para um café [além de mercearia de frutas e legumes], disseram-me que era um 
negócio rentável, mas é pior! ....Por isso, agora, nos dias em que tenho de pagar renda não consigo dormir à noite.... é uma dor de cabeça... apesar 
de as margens de lucro terem sido boas, agora não são, não tenho lucros, tenho de pagar salários dos empregados e contas..." 
"Depois, há outra coisa: uma vez roubaram uma loja que eu tinha na Amadora e a polícia não fez nada! Por que é que a polícia não faz nada? Só 
porque sou estrangeiro eles não se importam, eles levaram muitas frutas... Aqui também roubaram a minha bicicleta das entregas, que estava à 
porta, às oito da noite... eu estava dentro da loja... Você é portuguesa, por que é que não faz alguma coisa, a polícia tem de trabalhar! Dou-lhe 
outro exemplo: o meu sócio viu carteiristas do eléctrico a partilharem o dinheiro dos roubos dentro do nosso café... Via um tipo todos os dias na 
Baixa a pedir e depois a consumir drogas - por que é que eles não trabalham para ganharem o seu dinheiro? ...No Nepal vão presos... Se eu vejo 
alguém a roubar-me: eu morro ou eles morrem... Você sabe, nós somos nepaleses e não gostamos disto: trabalhamos duro e não nos metemos 
com ninguém, mas se alguém se mete connosco, nós matamo-lo!" 

21 

"Os bancos pedem um fiador, apresentei... Actualmente não tenho empréstimos. Foi investimento familiar. Mas vim e estive 6 meses a pagar 
impostos e continuava ilegal. Por isso, digo que investi nos impostos aqui.... outras pessoas enganam o IRS, pedem reembolso, acho que as 
Finanças não deveriam pagar... O sistema em Lisboa é muito burocrático, muito lento, passamos o dia inteiro nas repartições públicas... nesse 
sentido, é um desastre..."  "Depois há outra questão, que são as dificuldades de convívio entre africanos e nepaleses aqui na zona, somos muito 
diferentes...." 

22 "Tenho sócios entre a minha família no Nepal..." 

23 Financiamento próprio e ajuda familiar.  

24 
"Sempre [financiamento] do Nepal. Mas é difícil sobreviver. Em Portugal essencialmente dois negócios são bons: restaurantes ou pensões/hostels e 
hotéis." 

25 "Não precisei de empréstimo, investi o meu dinheiro e de família." 

26 Investiu o seu próprio dinheiro. "Por vezes com sócios." 

27 
"Investimos o próprio dinheiro..." 

28 Foi um investimento pessoal. 

29 Foi um investimento "meu e da minha família." 

30 
Foram investimentos familiares. 

31 Através de redes familiares e coétnicas (Thakuri). 

32 
"Nalguns casos através de empréstimo familiar e investimento meu, noutros com empréstimo em Portugal." 

33 "Investi dinheiro que trazia do Nepal. Depois para novos restaurantes já pedimos empréstimo." (formal) 

34 "Investi dinheiro que pedi emprestado no Nepal e tive de pagar de volta." 

35 

"O restaurante Diyalo foi trespassado de um empresário chinês que trabalhava com sushi, por isso conseguimos comprá-lo mais barato. Entretanto 
abrimos o sushi buffet no Porto e agora temos um novo restaurante em Lisboa, para o qual pedimos empréstimo ao banco... No início investimos o 
nosso dinheiro (2 sócios) e de amigos." 
"Agora o negócio está tão melhor, porque há tantos turistas... o turismo está a crescer, por isso os restaurantes são um bom negócio aqui." 

36 

O financiamento "foi investimento próprio... os bancos portugueses também querem garantias mas nós conseguimos um empréstimo. A língua é 
sempre um problema... nos impostos recorro a um contabilista. Preciso dum consultor legal, hoje em dia." 

Quadro XLVI  

Formas Como os Empresários Nepaleses Entrevistados Obtiveram Financiamento                         

Para Iniciar Os Seus Negócios em Lisboa (N=36)                                                                                          

Elaborado pela autora, 2017 
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N 
Quando os Empresários Precisavam de Financiamento, A Quem 
Recorriam? 

Recorriam/Já Tinham Recorrido a Empréstimos 
Formais em PT, Nepal, Outros? 

1 

Recorriam a vias informais e redes de sociabilidade/sócios. Ou então 
vias formais, apenas no Nepal. No Nepal recebiam ainda "comissões, 
nas agências de viagens, das companhias aéreas." Além dessas 
comissões, "os pequenos empresários no Nepal têm muito mais 
incentivos e benefícios do que em Portugal, pelo menos no ramo das 
agências de viagens." 

Sim, no Nepal. 

2 

Recorriam a vias informais (familiares) e a redes étnicas/Sherpas. 
"Estamos a considerar comprar e a... procurar uma nova 
casa/apartamento em Lisboa, para isso vamos recorrer a um 
empréstimo [formal] dum banco português. Estamos nesse processo." 

Não, mas "ponderamos recorrer em Portugal" (para 
compra de habitação familiar). 

3 
"Ao meu dinheiro, familiares ou sócios." Outros nepaleses, familiares, 
redes de sociabilidade e vias informais. 

Em Portugal não, no Nepal sim ("para uma loja").   

4 

Recorriam ao investimento do próprio dinheiro e a familiares/vias 
informais.  

"Não pedimos empréstimo [formal] em Portugal 
porque é difícil, visto que não tínhamos a residência 
(full residence)... Fui quatro vezes às Finanças e 
perdi o dia inteiro (é impossível dar dias inteiros a 
empregados)." "Os Hospitais, então, são o maior 
problema, na minha opinião..."         A família já 
recorreu a empréstimos formais em Londres ou 
Bélgica/Holanda, ou mesmo em Portugal (porque 
está cá há muito tempo).  

5 

"É mais fácil recorrer directamente [às vias formais e] aos bancos 
portugueses, pelo menos para mim..." 

Sim, em Portugal. Noutros países não. "Noutros 
países há impostos mais elevados e fica mais caro 
pagar os empréstimos, juntamente com renda e 
contas mensais... Eu sabia preparar bem uma 
proposta de negócio, tenho formação, e nesses 
casos os bancos aceitam... Tinha um plano muito 
claro e realista."  

6 

"À minha família nepalesa, à venda de propriedades no Nepal, a sócios 
nepaleses ou a pessoas da minha região de origem" (Gurkhas).  

Sim, "em Portugal recorri apenas a um pequeno 
empréstimo [formal] para compra de hardware e 
software."                                                                           
No Nepal já tinha recorrido.  

7 
"À minha família" ou a redes de casta. Vias informais nepalesas e 
coétnicos.                                                                                                                
"O processo é menos burocrático e prefiro." 

Em Portugal não, no Reino Unido sim.   

8 

"Recorro a amigos meus. "Vias informais, outros nepaleses, redes de 
sociabilidade. "Não precisam de ser da minha grupo étnico." 

Sim, "eu e os meus sócios recorremos a 
empréstimos antes: na Europa e na Austrália, onde 
comprei um terreno."  

9 
Vias informais, outros Sherpas (coétnicos) ou familiares.  Não, "não tenho empréstimos [formais]  em 

Portugal ou outros."  

10 
"Familiares ou amigos."                                                                                   
Outros nepaleses, vias informais, redes de sociabilidade e familiares. 

Em Portugal não. Noutros países sim.  

11 
A "familiares."                                                                                                        
Vias informais.  

Não.  

12 
"Recorro a familiares."                                                                                        
Vias informais familiares e coétnicas.   

Não, "nunca recorri a empréstimos de bancos em 
Portugal." No Reino Unido sim.  

13 
"A bancos ou sócio-investidor."                                                                         
Vias formais.  

Sim, em Portugal.  

14 
"A familiares portugueses."                                                                               
Vias informais. 

Não. "O meu marido sim, em Portugal."  

15 
Às ligações familiares e outros Newars.                                                            
Vias informais, familiares e coétnicos, redes de sociabilidade Newars.  

Não.  

16 

A "familiares ou pessoas da minha cidade-natal".                                                                         
Vias informais, outros nepaleses, coétnicos e corregionais. 

"Irei tentar empréstimo formal em Portugal, porque 
tenho um contabilista português... Mas quando 
precisei de investimento, a maior parte das vezes 
não fiz empréstimos [formais]. No Nepal sim."   

17 
A familiares. 
Vias informais.  

Sim, "já recorri a um pouquinho de empréstimo na 
Dinamarca e no Nepal...   Em Portugal não."  

18 

Aos "meus próprios lucros/meios. Ou familiares em Inglaterra." 
Vias informais e formais. 

Sim, a família já tinha recorrido em Inglaterra.                                                   
"Sabe que um solicitor ganhou lá casos em tribunal 
em favor dos direitos dos Gurkhas, certo? Fui para 
lá por isso... Durante cem anos não tivemos direito 
nenhum... Mesmo assim, não é suficiente..."    

19 

Recorria "a amigos Sherpas ou outros... No Nepal muita gente empresta 
dinheiro para começar negócios, é comum. Fiz um empréstimo 
(informal) para começar este negócio... a alguém no Nepal, mas tenho 
trabalhado muito para pagar de volta. Os juros desse empréstimo são 
de 20%! Ainda estou a pagar de volta... Normalmente variam entre 12% 
e 20%, mas é mais comum serem de 15% até 20%..." 
Vias informais. 

Em Portugal não.                                                               
"No Reino Unido sim, para estudar."  

20 

A familiares e amigos.                                                                                       
Vias informais, outros nepaleses, familiares e redes de sociabilidade.  

Não.                                                                                       
"O investimento é difícil, agora temos de competir 
com os supermercados porque reduziram-nos o 
horário de fecho, o que é muito mau para nós... A 
nossa vantagem era que podíamos estar abertos até 
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mais tarde... assim, a pessoa podia vir a qualquer 
hora, mesmo depois de o supermercado fechar. O 
verão é melhor para nós porque há turistas..."  

21 

"Peço ao Nepal ou Dinamarca."                                                                      
Vias informais, familiares e coétnicos. 

No Reino Unido sim.                                         "Em 
Londres eles ajudam os negócios e           os 
estudantes também. Se os bancos aqui pudessem 
ajudar a baixar as taxas de juro....   A minha opinião 
é que deveria haver empréstimos do governo com 
baixas taxas de juro..."  

22 
Familiares. 
Vias informais.  

"Em Portugal agora não, para começar sim... Na 
Dinamarca sim, a minha família pediu 
empréstimos."  

23 

"Há problemas para obter empréstimos nos bancos. Recorro a 
familiares" 
Vias informais. 

"Não, o banco não dá o empréstimo e leva muito 
tempo."  

24 

"É difícil conseguir um empréstimo [formal] - eles dão-no quando 
entendem... Muitas vezes tenho ofertas por telefone, de crédito, seja 
do Banco do Brasil, Millenium ou outros. Mas ainda estou a ponderar... 
Agora, se pedir, é para casa/apartamento próprio... que também é 
difícil encontrar." 
Vias informais. 

"Não. Também precisava de tirar mais lucro para 
isso... A renda mensal deste espaço é de 1150 
euros..." 

25 

"Invisto aqui apenas o meu dinheiro, já que o lucro é só para mim.                
Às vezes posso recorrer a familiares."  
Vias informais.  

Não, "só informais no Nepal... Para dizer a verdade, 
preciso de 25 a 50 mil euros para investir em novas 
ideias de negócio... tentarei o Millenium e o Banco 
do Brasil..." (empréstimos formais).  

26 

"Uso o meu próprio dinheiro ou empréstimos [formais], ou sócios 
(coétnicos Newar ou Chhetris [empréstimos informais]. 
Vias formais e informais. 

Não.  

27 
Sobretudo recorria "a familiares e coétnicos".  
Vias informais e formais.  

Sim, "em Portugal e no Nepal."  

28 
Vias informais, "amigos e sócios" coétnicos.  "Não temos empréstimos em Portugal, é difícil 

obtê-los. Já recorremos a empréstimos [formais] no 
Reino Unido." 

29 
A familiares. 
Vias informais. 

Não. "Apenas no Nepal tive empréstimos, mas de 
amigos (informais)."  

30 
A familiares. 
Vias/redes informais coétnicas. 

"No Nepal sim."  

31 
A familiares. 
Vias informais, coétnicos. 

Sim, "o meu irmão recorreu no Reino Unido. De 
momento, não tenho empréstimos em Portugal, 
mas gostaria de ter apoio nesse sentido..." 

32 

Recorria "à rede familiar ou redes nepalesas... mas também a bancos 
portugueses."  
Vias formais e informais coétnicas.  

Sim, no Nepal. 

33 
Familiares (redes Newars informais, coétnicas) ou banco português. 
Vias formais e informais. 

Sim, em Portugal e no Nepal. 

34 
A coétnicos ou familiares. 
Vias informais. 

Sim, em Portugal. 

35 
"Amigos ou banco." 
Vias informais e formais. 

Sim, em Portugal, "mas para compra da casa 
própria."  

36 
Familiares e banco.  
Vias formais e informais. 

Sim, em Portugal. 

Quadro XLVII  

Quando os Empresários Nepaleses Precisavam de Financiamento, A Quem Recorriam?  

Recorriam/Já Tinham Recorrido a Empréstimos Formais em PT, Nepal, Outros? (N=36)                                   

 Elaborado pela autora, 2017 
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N 
Os Empresários Enviam Capital Via Fluxos Financeiros Para Outros 
em PT, ou Noutros Países Europeus? 

Recebem-nos de Outros? 

1 "Só pagamentos em troca de serviços." "Apenas pagamento de serviços prestados." 

2 "Pagamentos" em troca de bens de consumo. "Pagamento" de bens de consumo. 

3 Não.  Sim, de familiares nepaleses.  

4 Apenas "pagamentos" em troca de bens de consumo. Sim, de familiares. 

5 

Sim - para o Reino Unido.  Sim, "principalmente do Reino Unido."                      
"E recebemos bebidas [bens de consumo] de  
fornecedores portugueses. A comida pode ser 
cara.... se importamos cobram-nos comissões e 
taxas e há poucos retalhistas... o preço final é 
elevado."  

6 
Sim. "Eventualmente, se algum amigo/sócio em Portugal precisar, 
poderei enviar pequenos montantes." 

Sim, "esporadicamente", do Reino Unido (Gurkhas).  

7 
Sim. "Às vezes investimos, mas na nossa ONG." Sim, sobretudo do Reino Unido, Dinamarca e 

Bélgica, "onde temos familiares."  

8 
Sim. "Para amigos em Portugal e amigos, sócios ou familiares na 
Europa." 

Sim, "de amigos e parceiros [comerciais] na Bélgica 
ou Noruega."  

9 Sim, para Espanha.  "Sim, recebo... raramente."  

10 
Sim, para Portugal, Bélgica e outros países europeus. "Ajudo as 
charities nepalesas...." 

Sim, "por vezes."  

11 Só envia "pagamentos" a fornecedores.   Não.  

12 Sim, para o Reino Unido.   Sim, da Bélgica.  

13 
Não.  Não, recebo bens de consumo apenas. Matéria-

prima para os meus cozinhados.  

14 

Sim. (não especificou países)  Sim.                                                                            
"Recebo dinheiro [pagamentos e fluxos 
financeiros]... Envio artesanato para outros países 
europeus, sim, tenho clientes noutros países 
europeus." 

15 
Sim. "Às vezes, para o Reino Unido." Não.  

16 

Sim, "para Portugal e Europa: é esse o meu negócio. Remessas 
pessoais poucas, porque o negócio está mal (a renda é alta e tenho 
poucos clientes)... mas às vezes." 

Sim, "no âmbito do negócio de transferência 
monetária."  

17 Não.  Também não. 

18 Não.  Às vezes "do Reino Unido, se eu precisar."  

19 Não.  Não.  

20 
Não. "Conheço todos os clientes e têm diferentes nacionalidades. Não 
tenho margem para isso... há 2 anos sim, agora ganho muito pouco, 
tenho dois espaços, já são demasiados, com os encargos..." 

Não.  

21 Não. Sim, recebe dinheiro "doutros nepaleses."  

22 Não.  Não.  

23 Não. Sim, "de familiares na Alemanha."  

24 

"Não consigo, não tenho clientes excepcionais, não me deixam muito 
dinheiro.... Apenas envio as remessas ligadas ao negócio das 
transferências de dinheiro que aqui tenho. Quando é possível 
patrocino eventos nepaleses." 

Não.  

25 

Não. Só "pagamentos monetários em troca da compra de produtos." Sim, "dependo muito de produtos importados e isso 
faz com que necessite" [de receber produtos, mas 
também fluxos financeiros].  

26 Sim, para o Reino Unido.  Também, "do Reino Unido."  

27 
"Não muito, enviar para fora é correr o risco de não serem entregues 
[os fluxos financeiros]... ou de custarem duas vezes mais." 

Sim, "do Reino Unido."  

28 "Fluxos monetários... não." Sim, "recebo."  

29 Não. "Recebo se necessário."  

30 Não. Sim, "do Reino Unido." 

31 Não. Não. 

32 Para Portugal, para o Reino Unido. Sim. 

33 Para "familiares em Portugal." Não. 

34 Não.  Não. 

35 Para Portugal. Sim, "de amigos se preciso". 

36 Não. Sim.  

Quadro XLVIII  

Os Empresários Nepaleses Entrevistados Enviavam Capital Via Fluxos Financeiros Para Outros 

em PT, Ou Noutros Países, Ou Recebiam-nos de Outros? (N=36)                                                                            
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N 
Os Empresários Têm Outros Investimentos em PT ou Noutros 
Países? 

Têm Sócios/Co-Empreendedores Nesses Investimentos? 
Quem São? 

1 
Sim, no Nepal. Agências de viagens. Sim, outros nepaleses com experiência em agências de 

viagens e bilhetes aéreos. 

2 Não. "Em Portugal apenas temos este negócio familiar..." Familiares apenas: e neste negócio. 

3 Sim, somente no Nepal (loja). Sim, familiares no Nepal que são sócios.  

4 
Sim, em Portugal, nos negócios familiares. Familiares: "neste negócio somos dois irmãos, noutros, 

são outros familiares" (família alargada). 

5 Sim, "no Nepal principalmente, mas a nossa ONG é global." São apenas familiares, como dois tios. 

6 Sim, no Nepal, negócios imobiliários (terrenos e casas). Não, "são meus e de familiares". 

7 

Sim, em Portugal, Dinamarca, Reino Unido, Bélgica, Nepal e EUA 
("através da nossa ONG"). 

Sim, "o meu irmão gémeo" primariamente. Mas também 
"o meu sobrinho e sócios investem na ONG".   

8 
"Tenho no Nepal e na Austrália." Na Bélgica, tem apenas 
facilitadores de negócios e parceiros.  

No Nepal não. "Na Austrália tenho." (da sua região de 
origem).  

9 
Não, "apenas estou ligado a ONGs". São outros Sherpas (coétnicos).  

10 
Bélgica e Nepal.  São "amigos meus. Sobretudo um parceiro na Bélgica."   

11 
"No Nepal tenho um serviço de recepção/envio de remessas e 
uma loja de telemóveis." 

Só familiares.  

12 
Tem "investimento familiar no Reino Unido, na restauração." "São meus familiares."  

13 
Sim, "em Portugal tenho 3 restaurantes italianos e uma 
mercearia italiana." 

Tem "dois sócios-investidores portugueses." 

14 Não.  Não.  

15 
Sim, em Portugal. Outros negócios de restauração e mini-
mercados.  

Sim, são sócios Newars (coétnicos) ou meus familiares.  

16 
Não. Não.  

17 
Não, "tenho apenas este negócio." "Tenho aqui 1 sócio."  

18 
Não.  "Só tenho 1 sócio neste restaurante."  

19 
Não.  "Nesta loja tenho 1 sócio." 

20 
Sim, "Tive antes em Londres. Tenho apenas mais um café aqui... 
Por vezes patrocino eventos nepaleses que acontecem aqui." 

"No café tenho 1 sócio, é um amigo meu." (redes de 
sociabilidade)  

21 
"Tenho alguns investimentos em restaurantes em Portugal." "Tenho 2 sócios, são meus amigos" (redes de 

sociabilidade) 

22 
Não. São familiares no Nepal.  

23 
"Tenho alguns investimentos no Nepal e este aqui." Comércio.   "Sou o único dono neste negócio. No Nepal tenho 

familiares."  

24 
Não. "Tenho apenas ideias de investimento em Portugal" (na 
restauração e no alojamento local).   

Também não.  

25 
Sim, na Holanda - na mesma área de negócio.  Sim, familiares.  

26 
Sim, em Portugal, Itália e Nepal.  "Tenho": nos restaurantes, hotelaria e lojas. São 

familiares ou amigos Newar e Chhetri (coétnicos e redes 
de sociabilidade).  

27 Sim, em Londres.  "São nossos familiares."  

28 
"Tenho um pequeno investimento em Portugal em 
imobiliário/arrendamento." 

Tenho "3 sócios, são amigos Newars" (coétnicos e redes 
de sociabilidade).  

29 Não. "É um negócio simples." Não. 

30 
"Tenho em Portugal. Não mais... penso vir a ter em Espanha." Sim, "3 sócios que são familiares também" (familiares e 

coétnicos). 

31 
Sim, no Nepal, "mais 2 estabelecimentos". Sim, familiares de grupo étnico Thakuri (familiares e 

coétnicos). 

32 
Em Portugal "tenho vários investimentos com sócios-familiares 
(coétnicos). No Nepal também." 

São familiares (e coétnicos). 

33 
Em Portugal, nos restaurantes, arrendamento a outros nepaleses 
e escola de língua portuguesa do sobrinho. 

Sim, "familiares meus." 

34 Não. Não. 

35 "Investimentos nos restaurantes." 1 sócio também nepalês (redes de sociabilidade). 

36 Em "Portugal apenas". Sim, amigos Sherpa (coétnicos).  

Quadro XLIX  

Os Empresários Nepaleses Tinham Outros Investimentos em PT ou Noutros Países?                     

Tinham Sócios/Co-Empreendedores Nesses Investimentos - Se Sim, Quem Eram? (N=36)                          

Elaborado pela autora, 2017 
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N 
Onde é que os empresários investem em PT? Onde é que os empresários investem no 

Nepal? 

1 Imobiliário. Agências de viagens e guias turísticos. 

2 Restauração. Não se aplica. 

3 Supermercados. Supermercados. 

4 Não tem investimentos em Portugal. Negócios familiares (apenas). 

5 
Restauração e imobiliário. Restauração, cuidados a idosos, imobiliário, 

saúde, também uma ONG. 

6 Hotelaria, imobiliário. Negócios imobiliários (terrenos e casas). 

7 
Restauração e serviços de consultoria. Saúde, educação, imobiliário, também uma 

ONG.   

8 
Restauração, agricultura, imobiliário.  Restauração, recrutamento agrícola, outros 

negócios e política. 

9 Restauração, hotelaria, consultoria. Não se aplica. 

10 Loja de artesanato, imobiliário. Não se aplica. 

11 
Telecomunicações, envio/recepção de 
dinheiro. 

"No Nepal tenho um serviço de recepção/envio 
de dinheiro e uma loja de telemóveis." 

12 Supermercados e hotelaria. Restauração. 

13 Restauração, supermercados, imobiliário. Restauração e consultoria. 

14 Não tem investimentos em Portugal.  Não se aplica.  

15 Restauração e mini ou supermercados.  Supermercados.  

16 Não tem investimentos em Portugal. Não se aplica.  

17 Cabeleireiros e beleza. Não se aplica. 

18 Não tem investimentos em Portugal.  Não se aplica. 

19 Comércio. Não se aplica. 

20 Restauração e mini-mercados. Não se aplica. 

21 Restauração. Não se aplica. 

22 Não tem investimentos em Portugal. Não se aplica. 

23 Não tem investimentos em Portugal. Negócios familiares (apenas). 

24 Alojamento local e restauração. Não se aplica. 

25 Envio/recepção de dinheiro.  Negócios familiares (apenas).  

26 Restauração, hotelaria e lojas (comércio).  Não se aplica. 

27 Não tem investimentos em Portugal. Negócios familiares (apenas). 

28 Imobiliário/arrendamento. Não se aplica.  

29 Não tem investimentos em Portugal. Não se aplica. 

30 Hotelaria. Hotelaria. 

31 Não tem investimentos em Portugal. Cabeleireiros.  

32 
Agricultura (terrenos) e serviços agrícolas, 
imobiliário. 

Recrutamento agrícola. 

33 
Restauração, arrendamento de imobiliário a 
outros nepaleses, escola de língua portuguesa. 

Negócios familiares (apenas). 

34 Não tem investimentos em Portugal. Não se aplica. 

35 Restauração. Negócios familiares (apenas). 

36 Supermercados e restauração. Não se aplica. 

Quadro L  

Onde é que os empresários investem em PT?                                                                                                 

Onde é que os empresários investem no Nepal? (N=36)                                                                                     

Elaborado pela autora, 2017 
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N 
Como é Que os Empresários Investem o Seu Capital 
e Onde? 

Porquê e Com Que Objectivos? 

1 
Em Portugal e no Nepal. Por vias formais (nos 
negócios) e informais, através das redes de 
sociabilidade.  

Expansão dos negócios e melhoramento de serviços 
prestados.  

2 

Em Portugal e no Nepal. Por vias formais (no 
restaurante e habitação própria e educação dos 
filhos) e informais, através das redes étnicas Sherpa.  

Melhoramento do negócio da restauração.  

3 

Por vias informais e redes de sociabilidade, nas lojas 
em Portugal e no Nepal. 

"Melhorar os negócios. A autorização de residência 
leva algum tempo e é difícil de obter.... os impostos 
cobrados são elevados e as autoridades não dão 
grande tempo para o negócio se expandir."   

4 Em Portugal e no Nepal. Por vias formais e informais.  Melhoramento e expansão dos negócios familiares.  

5 
Em Portugal e no Nepal. Por vias formais e informais. 
Sobretudo em negócios familiares. 

Melhoramento e expansão dos negócios familiares.  

6 
Em Portugal e no Nepal. Por vias formais e informais. 
Sobretudo em negócios imobiliários e educação 
"nossa e dos nossos [2] filhos." 

Melhoramento do nível educativo e nível de vida da 
família. E criação de redes de negócio mais alargadas. 

7 

Sobretudo no Nepal, "com as nossas obras sociais e 
de saúde. Mas também trazemos ajuda a doentes 
nepaleses no exterior." Através de vias formais e 
informais, utilizando as suas redes de sociabilidade. 

Saúde, educação, ajuda social e novos negócios.  

8 

"Invisto [o meu capital] em novos terrenos ou 
imobiliário (apartamentos)." Também na melhoria 
dos equipamentos agrícolas.  

Quer fazer crescer os seus negócios, investir em novas 
áreas de negócio, "comprar um bom apartamento 
para a família." Também quer "tornar mais eficiente a 
produção agrícola e apanha de frutas", para aumentar 
a produtividade da sua empresa. 

9 

"Invisto em imobiliário quando é possível. E ONGs. 
Mas hoje o negócio dá para sobreviver, eu e a minha 
família, e para pagarmos as contas..." 

"O desenvolvimento do meu país e o apoio a outros 
Sherpas."  

10 

"Melhoro os meus negócios e ajudo charities." "Preciso de mais clientes, mas o trabalho social 
também é muito importante. Tenho essa obrigação. 
Faço o que posso..."  

11 

Na compra de diversidade de produtos e divulgação 
de serviços. "Na educação dos meus filhos" (vias 
formais e informais, familiares e redes de 
sociabilidade).  

Atrair mais clientes e melhorar o negócio. "Dar um 
futuro aos meus filhos."  

12 
Nos negócios da família (vias informais familiares e 
coétnicas). 

Ter mais clientes.  

13 
Investe "em novos restaurantes ou no melhoramento 
dos actuais" (vias formais). 

O objectivo final é rentabilizar os seus negócios.  

14 
Na compra de mais artesanato e viagens para o 
Nepal (vias informais).  

"Quero mais diversidade e artesanato raro na loja."  

15 
"Normalmente, só nos meus negócios." Manter e melhorar os serviços. Comprar novos 

produtos.  

16 
Apenas "no meu negócio e na casa pessoal." Ser mais eficiente e "ter condições para viver em 

Lisboa."  

17 
É um negócio de sobrevivência, "apenas invisto no 
negócio." 

"Adquirir produtos ou comprar electrodomésticos e 
arcas." [equipamentos]  

18 
"Neste negócio" (vias informais e redes de 
sociabilidade ou familiares). 

Mantê-lo a funcionar.  

19 

"Não invisto, nós estamos a trabalhar para pagar os 
impostos... Se o governo português desse 
empréstimos aos negócios, isso seria bom para fazer 
a economia crescer... Como acontece no Nepal e 
noutros países, como o Reino Unido. Às vezes invisto 
como sponsor de eventos Sherpas cá, mas é muito 
pouco dinheiro..." 

Não. "Só invisto para manter o meu negócio ou 
divulgá-lo."   

20 
"Não invisto, só me mantenho."[na realidade, 
adquiriu outro estabelecimento] 

"Abasteço a frutaria e adquiri um café também... A 
minha mulher está grávida, tenho de pensar no 
futuro."  

21 
Na restauração. Melhorar o negócio, ter mais clientes.  
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22 
"Só no negócio e educação do meu filho" (vias 
informais).  

"Que o miúdo tenha uma boa educação."  

23 "Só no básico" para manter o negócio, "compras"... Retirar mais lucro.  

24 
"Em novas ideias de negócio, quando possível" (vias 
formais se possível, ou então informais).  

"Fazer crescer e melhorar o meu negócio, criar outros 
negócios."  

25 
"Invisto através de família ou amigos" (vias 
informais).  

Ajudar a família e outros nepaleses, expandir 
negócios.  

26 
"Em novos negócios" (vias formais e informais). 
"Patrocino eventos Newars." 

Aumentar receitas, crescer.  

27 
"Escolho investir o meu capital mais no Reino Unido, 
nos nossos negócios familiares lá." 

"Quero ter uma situação financeira um pouco 
melhor... um bom futuro para o meu filho." 

28 
Em imobiliário (usa vias formais, mas é através de 
redes de sociabilidade que investe). 

Aumentar a qualidade e a carteira de clientes, tornar 
os negócios mais conhecidos. 

29 
"Na verdade, só neste negócio." Ter mais clientes e oportunidades. 

30 

De momento, "invisto apenas neste negócio e no 
Nepal." 

"Ajudar outros nepaleses e fornecer serviços que são 
necessários para que se sintam bem, em casa... Ou 
que desejam montar um negócio e eu vejo que têm 
capacidade."  

31 
"Invisto em mais lojas no Nepal.... aqui vamos ver..." 
(redes informais e redes de sociabilidade). 

Melhorar o serviço e a quantidade de produtos. 

32 

"Invisto na aquisição de novos negócios" (através das 
redes de sociabilidade). "Mais em Portugal, quase 
toda a minha família está aqui." 

Aumentar áreas de actuação e ter mais lucros.  

33 

"Nas necessidades da família ou novos restaurantes" 
(vias informais, redes de sociabilidade). 

"Criar postos de trabalho, ajudar família ou pessoas 
que acabam de chegar... dar-lhes condições para 
terem salário e aprenderem a língua.... Ou invisto 
para que os meus netos possam ir para a universidade 
aqui, tenham um trabalho bom." 

34 
"Nos estudos da minha filha, casa..." (vias informais). Ter uma vida melhor e "dar uma boa educação à 

filha." 

35 
Na compra de mais restaurantes e produtos. Empregar mais pessoas, crescer. 

36 Na contratação de mais trabalhadores. Ampliar a empresa. 

Quadro LI  

Como é Que os Empresários Nepaleses Entrevistados Investiam o Seu Capital e Onde?                    

Porquê e Com Que Objectivos? (N=36)                                                                                                   

Elaborado pela autora, 2017 
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N 

Os Empresários Tinham Parceiros ou Fornecedores 
na EU/PT?                                                                       
Onde e de Que Tipo? 

E Noutras Partes do Mundo?                                          

Onde e de Que Tipo? 

1 

Sim, tem ligações "a empresas portuguesas para 
bilhetes aéreos, viagens e turismo. Estou a 
desenvolver relações para gerar bilhetes no nosso 
próprio escritório."  
Tem ligações a empresas étnicas em Inglaterra 
(viagens aéreas e agências de viagens) com 
delegações no Nepal e a um parceiro em Bruxelas na 
área das viagens aéreas. 

Sim, no Nepal e Médio Oriente. Ligações a parceiros 

comerciais e outras empresas na mesma área das 

viagens e turismo. 

2 

Sim, tem ligações a "empresas portuguesas e 
nepalesas em Portugal (fornecedores). São eles que 
trazem os produtos até ao restaurante." 
Tem ligações a empresas de restauração familiares e 
étnicas/Sherpas na Bélgica, Alemanha e Reino Unido. 

Sim, no Nepal e noutras partes do mundo. Ligações a 

parceiros comerciais Sherpas. 

3 

Sim, articulações em Portugal com estes 2 sócios e 
suas empresas, e no Reino Unido e Bélgica 
(fornecedores).  
"As lojas portuguesas não cooperam muito, porque 
pedem a minha residência e eu não a tenho ainda." 

Sim, tem articulações no Nepal (fornecedores e 

clientes).  

4 

Sim, tem ligações a empresas portuguesas e nepalesas 
em Portugal. Tem ligações "a um Hotel da família, a 
um restaurante de comida italiana no Bairro Alto, à 
cadeia de restaurantes Everest Mountain (Algés, Rato, 
Alvalade, Martim Moniz) e a algumas empresas 
agrícolas." 
Tem ligações a empresas familiares na Holanda e 
Reino Unido. 

Sim, articulações no Nepal e noutras partes do 

mundo. Ligações a negócios de familiares.  

5 

Sim, tem ligações a empresas, parceiros e articulações. 
"A nossa ONG familiar (HealthFree Nepal) está 
presente em vários países, incluindo Reino Unido, 
Dinamarca e Portugal."   
Tem ainda ligações a negócios familiares na Bélgica, 
Dinamarca e Reino Unido.  

Sim, articulações no Nepal, na Austrália e nos EUA, 

onde a HealthFree Nepal também está presente. Há 

negócios familiares de hotelaria, turismo, restauração 

e serviços, como o aconselhamento de estudantes 

nepaleses no exterior. Estão ainda ligados a um 

orfanato no Nepal, serviços de saúde e obras sociais.  

6 

Sim, tem ligações a "empresas em Portugal e lojas de 
mobiliário ou outros fornecedores (exº: de comida)."   
Tem ainda ligações informais a agências de viagens 
nepalesas em Portugal e a grupos étnicos na Europa 
("quando as pessoas necessitam vir a Lisboa, 
acolhemo-las").  

Sim, tem articulações no Reino Unido, Bélgica e Dubai. 

São "familiares, amigos ou pessoas da mesma cidade" 

de origem.   

7 

Sim, tem negócios da família em Portugal e no Reino 
Unido. "Temos ainda a nossa ONG global familiar. 
Temos também escritórios de consultoria para 
estudantes nepaleses na Europa."  
 

Sim, tem articulações nos EUA, Austrália e Nepal. 

Sobretudo familiares e de casta (Chhetri).   

8 

"Tenho muitos parceiros em Portugal, alguns na 
Europa (Bélgica, Dinamarca, Noruega). São 
fornecedores, sócios" ou articulações que facilitam os 
seus negócios.  

Sim, tem fornecedores e parceiros no Nepal ou na 

Austrália, por exemplo.  

9 

"Tenho parceiros em Espanha. Estão ligados às redes 
Sherpas. Nós somos muito unidos e procuramos 
auxiliar-nos mutuamente." 

Sim, tem articulações "nos EUA ou Austrália. Os 

grupos Sherpa estão espalhados pelo mundo! 

Tentamos ajudar-nos e apoiar-nos uns aos outros. Às 

vezes temos encontros ou viajamos juntos."  

10 

Na Bélgica e Holanda tem parceiros e fornecedores. 
"Eles vêm da minha cidade de origem, Lumbini." 

Sim, "Continuo a ter relações com o Nepal. Tanto 

familiares como parceiros (em 2 negócios)."  

11 

Sim, tem fornecedores chineses na Europa (como 
Espanha, Alemanha, Itália ou outros). Mas também 
em Portugal.  

Sim, na China tem também fornecedores. Ou no 

Nepal. "De peças, acessórios e telemóveis."  

12 
Sim, tem "fornecedores na Bélgica e Portugal. Tenho 
uma empresa familiar no Reino Unido." 

No Nepal tem parceiros.  
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13 

Tem "fornecedores em Portugal e Itália" e parceiros 
na Alemanha.  

"Nem por isso. Tudo o que é essencial vem de Itália 

semanalmente." 

14 

"Não, só trabalho com o Nepal. Alguns dos meus 
clientes são turistas europeus e estabelecem 
articulações [informais] comigo." 

Sim, "tenho fornecedores e parceiros nepaleses e 

tibetanos. Mas prefiro ir lá eu directamente buscar os 

produtos."  

15 
Em Portugal apenas. Fornecedores. Tanto portugueses 
como nepaleses.  

Não.  

16 

Sim, "em toda a Europa - somos uma cadeia de lojas 
de transferências monetárias." 

Sim, no Nepal - na mesma área da transferência 

monetária.  

17 

Sim, "em Portugal e na Dinamarca tenho parceiros. Os 
meus fornecedores em Portugal são mistos: 
nepaleses, bangladeshianos, portugueses, 
paquistaneses..." 

Não.  

18 

Sim, "tenho fornecedores mas sou eu que vou ter com 
eles. Fornecem os produtos alimentares, frutas e 
bebidas e já os conheço há vários anos. Se precisar de 
algo especial, posso mandar vir de Inglaterra." 

Não. 

19 
Sim, em Portugal. "Os meus fornecedores são 
portugueses" - produtos de higiene e alimentares.  

Não.  

20 

Sim, em Portugal: "vou todos os dias ao mercado 
grossista, o mercado abastecedor da região de Lisboa 
(MARL) buscar fruta e legumes. Vou todos os dias 
porque com as frutas e vegetais é muito importante 
que sejam frescos, se forem frescos as pessoas 
compram. Mas ir, por exemplo, às finanças ou à 
segurança social demora muito tempo, toma o dia 
todo... Os [novos] horários que [nos] impuseram acho 
que estão bem, nós vendemos produtos diferentes 
dos supermercados, muito mais frescos..."  
Tem ainda parceiros em Londres.   

Não.  

21 
Sim, "empresas em Portugal e Dinamarca. São 
fornecedores." 

Não.  

22 
Tem fornecedores em Portugal. "De tabaco e produtos 
para o café." 

Não.  

23 

"Tenho fornecedores em Portugal e familiares na 
Alemanha. Mas agora o negócio está mal porque o 
governo obriga-nos a fechar às 22h... tínhamos um 
horário mais longo... quero vender à noite quando os 
supermercados fecham (até às 2 da manhã como 
antes...)." 

Não.  

24 

Tem articulações na Noruega e na Suíça e 
fornecedores em Portugal.  

No Nepal, sim. Fornecedores de artesanato, ou 

compradores de vinho.  

25 

Sim, "principalmente Holanda (Amesterdão), Reino 
Unido e Bélgica. Mando vir muitos brincos e piercings 
da Holanda, mas também de Londres. Ou outros 
produtos de cabelo e barba." 

Sim, China e Nepal. "Tintas e brincos da China, ou 

produtos de barba e cabelo do Nepal e China. Temos 

muitos..."  

26 

Sim, tem parceiros e fornecedores - em Portugal, 
Reino Unido, Itália ou Bélgica. 

Também tem noutros países. Há articulações Newars 

importantes, associações.  

27 

Sim, parceiros e fornecedores, em Portugal e Reino 
Unido. Fornecedores portugueses e mercearias 
nepalesas.   

No Nepal. "Mas este negócio é muito de 

sobrevivência."  

28 

Sim, "tenho fornecedores em Portugal (lojas de 
comida nepalesa) e Inglaterra, donde recebemos 
muitos produtos." 

Sim, "por vezes recebemos produtos do Nepal, 

através de contactos pessoais."  

29 
Fornecedores em Portugal ou Bélgica.  Sim, no Nepal. 



Transborder Himalaya | Alexandra Pereira | ISEG 
 

81 
 

30 

"Tenho contactos em Espanha e muitos nepaleses 
estão a ir para lá.... penso talvez mais tarde vender 
este negócio e ir para Espanha também. Lá obtém-se a 
residência, de certeza, após 3 anos. Tenho outros 
contactos na Europa, como a Bélgica e Reino Unido. 
Familiares e empresas do mesmo ramo." 

Sim, tem parceiros e fornecedores que são sobretudo 

família e amigos... "no Nepal, na América..." 

31 

Sim, "são lojas de produtos de beleza, estética e 
cabelo... em Portugal... às vezes, um ou outro produto 
vem da Europa." 

Sim, "Tenho outras duas lojas/cabeleireiros e 

esteticistas no Nepal, juntamente com familiares." 

32 

Sim... no Reino Unido, Itália, Bélgica. Fornecem 
produtos alimentares para os restaurantes ou 
supermercados e clientes para o Hotel. 

Sim, no Nepal. Articulações com importadores locais. 

33 
Sim, em Portugal - parceiros e fornecedores 
nepaleses, portugueses e indianos.  
A família tem empresas em Espanha. 

Não.  

34 

Sim, em Portugal. Fornecedores portugueses, 
fornecedores indianos para o frango, fornecedores 
nepaleses para outros produtos. 

No Nepal, "se precisar de especiarias ou de fazer 

alguma comida particular." 

35 

Sim, parceiros e fornecedores nepaleses e 
empresários chineses de restauração/sushi em 
Portugal... no Porto, fornecedores portugueses no 
mercado de peixe. 

Não. 

36 
Parceiros em Portugal e na Europa, como Bélgica.  Não. 

Quadro LII  

Os Empresários Nepaleses Entrevistados Tinham Parceiros ou Fornecedores na EU/PT?               

Onde e de Que Tipo? E Noutras Partes do Mundo - Onde e de Que Tipo? (N=36)                                             

Elaborado pela autora, 2017 
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N 
Envia Mão-de-Obra, Bens de Consumo ou Serviços 
Para Nepal, PT ou Outros? 

Recebe-os de Outros? 

1 

Sim, serviços. Para Portugal, Nepal, Reino Unido e 
Bélgica. Também para outros países Europeus e do 
Médio Oriente. 

Sim, recebe serviços de Bruxelas e Reino Unido.  

2 

Sim, bens de consumo para Portugal e serviços para 
outros empresários nepaleses na Europa/Sherpas 
(sobretudo aconselhamento para os seus negócios).  

Sim, recebe conselhos de negócios do Reino Unido, 
Bélgica e Alemanha. "Em Portugal temos o nosso 
próprio contabilista." 

3 
Sim, para Nepal e Portugal - bens de consumo.  Sim (Reino Unido, Bélgica). Incluindo produtos 

nepaleses.  

4 
Às vezes. Sim, bens de consumo e aconselhamento nos 
negócios para Portugal ou Holanda.  

Sim, recebe bens de consumo e conselhos de 
negócios da Holanda ou Portugal. "Tenho advogado 
português para tratar de todas as burocracias." 

5 
Sim, bens de consumo e serviços para o Reino Unido 
principalmente.  

Sim, também recebe bens de consumo e serviços - do 
Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, EUA. 

6 Não.  Sim, da Bélgica e Reino Unido.   

7 
Sim, para Reino Unido, Nepal e Portugal.  Sim (EUA, Austrália, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca 

e outros). "Isto está relacionado com as actividades da 
nossa ONG."    

8 

Sim, traz mão-de-obra para Portugal e envia bens de 
consumo para superfícies comerciais portuguesas. 
Também envia bens de consumo para a Europa e 
fornece serviços de recrutamento no Nepal.  

Sim, recebe mão-de-obra do Nepal, alguns bens de 
consumo doutros países europeus e do Nepal.  

9 
Envia bens de consumo para Portugal e Espanha.  Recebe mão-de-obra e bens do Nepal, mas também 

bens e serviços de Espanha.  

10 
Sim, para a Bélgica e Portugal envia bens de consumo 
e serviços.  

Sim, da Bélgica. Mão-de-obra, bens de consumo e 
serviços.  

11 

Envia bens de consumo e serviços de reparação ou 
assistência técnica para Portugal ou clientes noutros 
países europeus. E também Nepal. 

Sim, recebe bens de consumo de intermediários 
chineses na Europa. Ou da China, via Nepal. 

12 
Bens de consumo e serviços para Portugal.  Por vezes recebe bens de consumo nepaleses da 

Europa (Bélgica). 

13 

Serviços de restauração e bens de consumo em 
Portugal. "Até porque um dos nossos restaurantes 
inclui uma mercearia italiana." Serviços de consultoria 
sobre comida italiana - Nepal. 

Sim, recebe muitos bens de consumo de Itália. Alguns 
do Nepal. E Mão-de-obra. 

14 
Só bens de consumo para Portugal. "Tenho alguns 
clientes europeus." 

"Vou buscar os meus produtos directamente à origem 
(Nepal)." 

15 
Bens de consumo para Portugal.  Não. "Só tenho relações com fornecedores 

portugueses."  

16 
Sim, serviços de transferência monetária para a 
Europa, Portugal e Nepal. 

Sim, transferências de dinheiro.  

17 
Bens de consumo para Portugal.  Recebe bens de fornecedores em Portugal. Mas 

também do Nepal.  

18 Serviços de restauração para Portugal.  Não.  

19 Bens e serviços para Portugal e Nepal.  Não.  

20 Bens de consumo para Portugal e Nepal. Sim, "do MARL." (Portugal). Mão-de-obra do Nepal. 

21 Serviços de restauração para Portugal.  Não.  

22 Não.  Recebe bens de consumo de portugueses.  

23 
Não.  Sim, de familiares na Alemanha. Inclui produtos 

nepaleses. 

24 Envia vinho para o Nepal.  Traz artesanato do Nepal e vende-o na loja.  

25 

Não.  "Sim, da Holanda, China, Nepal, Reino Unido... são 
fornecedores variáveis... de produtos de cabelo, tintas 
e... como também faço piercings e brincos... preciso 
de importar algumas coisas." 

26 
Envia bens de consumo para o Nepal e presta serviços 
a outros países europeus, como Reino Unido e Itália.  

Sim, recebe mão-de-obra do Nepal e doutros países 
europeus. Recebe bens de consumo de fornecedores 
portugueses, indianos e nepaleses.  

27 Não.  Sim, do Reino Unido/nepaleses.  

28 
Envia bens de consumo para Portugal. Sim, recebe bens de consumo de 

Inglaterra/nepaleses.  

29 
Sim, por vezes envia produtos para o Nepal ou alguém 
na Europa.  

"Às vezes." 
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30 
Envia serviços para o Nepal, "por vezes marcamos 
alojamentos lá". 

Recebe mão-de-obra do Nepal. 

31 
"Não... às vezes envio produtos para clientes noutras 
zonas de Portugal." 

Compra produtos de lojas portuguesas. Recebe mão-
de-obra do Nepal. 

32 
Sim, envia mão-de-obra e serviços... produtos 
portugueses também. Para vários países europeus e 
Nepal. 

Sim. 

33 

Não. Recebe mão-de-obra que vem doutros países da 
Europa, às vezes. "Quando preciso de alguns produtos 
nepaleses, também mando vir de familiares em 
Espanha ou UK." 

34 Não. Recebe mão-de-obra do Nepal. 

35 Sim, envia trabalhadores para o Porto. Não. 

36 
Envia bens de consumo para Portugal e Europa. A mão-de-obra nepalesa que recebe já está a viver em 

Portugal. 

Quadro LIII  

Os Empresários Nepaleses Entrevistados Enviam Mão-de-Obra, Bens de Consumo ou Serviços 

Para o Nepal, PT ou Outros? Recebem-nos de Outros? (N=36)                                                          

Elaborado pela autora, 2017 
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N O que é Levado para o Nepal? O que é Trazido do Nepal? 

1 Serviços Não se aplica 

2 Serviços (para redes Sherpas) Não se aplica 

3 Bens de consumo Bens de consumo 

4 Não se aplica Não se aplica 

5 Não se aplica Não se aplica 

6 Não se aplica Não se aplica 

7 Serviços e bens de consumo Não se aplica 

8 Serviços de recrutamento Mão-de-obra e bens de consumo 

9 Não se aplica Mão-de-obra e bens de consumo 

10 Não se aplica Não se aplica 

11 Bens de consumo e serviços Bens de consumo 

12 Não se aplica Bens de consumo 

13 Serviços Mão-de-obra e bens de consumo 

14 Não se aplica Bens de consumo 

15 Não se aplica Não se aplica 

16 Serviços de Transferência monetária Transferências monetárias 

17 Não se aplica Bens de consumo 

18 Não se aplica Não se aplica 

19 Bens de consumo e serviços Não se aplica 

20 Bens de consumo Mão-de-obra 

21 Não se aplica Não se aplica 

22 Não se aplica Não se aplica 

23 Não se aplica Bens de consumo 

24 Vinho português Artesanato nepalês 

25 Não se aplica Bens de consumo e produtos de 
beleza/cabeleireiro 

26 Bens de consumo Mão-de-obra e bens de consumo 

27 Não se aplica Bens de consumo 

28 Não se aplica Bens de consumo 

29 Bens de consumo Bens de consumo 

30 Serviços e bens de consumo Mão-de-obra 

31 Não se aplica Mão-de-obra 

32 Mão-de-obra, serviços e bens de 
consumo 

Serviços e bens de consumo 

33 Não se aplica Mão-de-obra e bens de consumo 

34 Não se aplica Mão-de-obra 

35 Não se aplica Não se aplica 

36 Não se aplica Mão-de-obra 

 

Quadro LIV  

O que é Levado para o Nepal? O que é Trazido do Nepal?                                                                  

Para os Empresários Nepaleses Entrevistados (N=36)                                                                                          

Elaborado pela autora, 2017 
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N 
Que Tipo de Relações os Empresários 
Mantêm Com o Nepal? 

Enviam Capital Via Fluxos Financeiros 
com Fins Produtivos Para o Nepal? 

Recebem Capital Via Fluxos 
de Financeiros com Fins 
Produtivos do Nepal? 

1 
Familiares, rede de contactos 
profissionais alargada, clientes e sócios 
de negócios.  

Sim, informalmente. Ou formalmente 
pela prestação de serviços. 

Sim, informalmente. Ou 
formalmente pela prestação 
de serviços.  

2 

Relações com familiares "com quem 
contactamos às vezes", relações com 
outros Sherpas e rede de contactos 
com clientes ou ex-sócios de negócios. 

Não pessoalmente. Informalmente sim, 
através de associações de Sherpas em 
Portugal e na Europa. 

Não. 

3 
Relações com familiares e redes de 
sociabilidade e negócios. 

Sim. Sim. Monetários, telemóveis, 
peças.  

4 
Relações com familiares e redes de 
contactos.  

Sim, às vezes, "por exemplo para as 
festividades anuais." 

Sim.  

5 
Relações com familiares, ONG familiar 
e redes de contactos.  

Sim. Sim, "às vezes. Mais por 
questões de subsistência ou 
necessidade."  

6 

Relações com familiares, antigos 
empregadores e antigos colegas de 
trabalho. 

Sim. Sim, às vezes. "Para mim, para 
outras pessoas que 
necessitem... ou sirvo de 
intermediário quando enviam 
dinheiro para estudantes na 
Europa. Sempre trabalhei na 
educação, de alguma forma 
[por razões de casta]... por 
isso, confiam em mim para 
intermediar."  

7 
Relações estreitas com familiares. E 
relações "ligadas ao desenvolvimento 
do país, as obras da nossa ONG." 

Sim. Não.  

8 

Relações familiares, políticas, 
organizacionais (NRNA) e de negócios.  

Sim, pessoais. "Mas também através da 
Cruz Vermelha, da qual sou sócio. 
Também sou membro do Rotary Club 
Internacional, que faz muitas actividades 
e auxilia muitas pessoas no Nepal - sou 
voluntário no Rotary Club de Oeiras e 
enviámos remessas de bens aquando do 
terremoto."  

Também, através da NRNA.  

9 
"Não mantenho relações", excepto 
através duma ONG.  

"Sim, envio."  Não.  

10 Familiares e de negócio. Envia.  Não.  

11 

"Tenho relações familiares e tenho 
uma loja de telemóveis e um serviço 
de envio de dinheiro" a partir de 
Lisboa para/recepção de dinheiro     do 
Nepal.  

"Sim, com o nosso serviço de envio 
monetário... Pessoalmente... não 
obtenho lucro suficiente para isso."  

"Só através do nosso serviço 
de recepção monetária." Não 
a título pessoal. "Os meus 
lucros tinham de ser 
maiores..." Recebe bens de 
consumo (telemóveis, peças e 
acessórios). 

12 Familiares, de negócio (fornecedores).  Às vezes.  Não.  

13 

"Tenho relações familiares [e 
étnicas]...""Mas, para ser sincero,       a 
minha paixão é com a cozinha italiana, 
a minha vida é aqui." 

Sim.  Não.  

14 

"Mantenho relações familiares (toda a 
minha família está lá)" e de negócio, 
com "fornecedores de artesanato e 
artesãos locais." 

Sim.   Sim, recebe fluxos 
monetários... mas não tanto, 
recebe mais         bens 
(artesanato). 

15 Só relações familiares.  Sim. Sim. 

16 
Familiares sobretudo. "Eu estou neste 
negócio apenas por sobrevivência." 

Fluxos pessoais, "muito pouco.... Apenas 
para familiares, se consigo."  

Não.  

17 Familiares.  "Nem por isso." Não.  

18 Tenho família.  Não. Também não.  

19 
Familiares e coétnicas.                                 
E um empréstimo contraído lá.  

Sim. "Tenho de pagar o empréstimo que 
fiz lá, também."  

Não.  

20 
Relações familiares. Algumas fontes de 
financiamento informal. 

Sim, "só de pagamento de 
empréstimos."  

Não. "Só empréstimos."  
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21 Familiares e de negócio.  Não.  Sim, "necessito."  

22 
Familiares e de negócio.  "Às vezes envio fluxos através da NRNA 

para o Nepal."  
Sim.  

23 
"Tenho lá familiares e pequenos 
investimentos em lojas deste género." 

Por vezes.  Ocasionalmente.  

24 Familiares e de negócio.  Sim, e vinho.  Não. 

25 Familiares e importo produtos.  Sim, para uma escola na minha aldeia.  Por vezes.  

26 Familiares e negócios.  Sim, envio dinheiro.  Sim.  

27 Familiares e étnicas.  Não. Sim. 

28 
Familiares, de amizade, étnicas, de 
negócio. 

Sim. Sim. 

29 Familiares e étnicas. Não. Sim, e trago artesanato.  

30 
Familiares, étnicas e de negócio (a 
família possui Pousada lá). 

Quando posso, sim. Às vezes, de familiares... é 
mais frequente. 

31 Familiares, étnicas, de negócio. Não. Sim. 

32 
Familiares, oficiais (diplomáticas e 
políticas), de negócio. 

Sim. Também. 

33 Familiares e étnicas. Sim. Não. 

34 
Familiares (tenho filho lá), de negócios, 
étnicas. 

Sim. Não. 

35 Só familiares e étnicas.  Sim. Não. 

36 
Familiares. E os meus trabalhadores 
são nepaleses. 

Sim. Não. 

 

Quadro LV  

Que Tipo de Relações os Empresários Nepaleses Entrevistados Mantinham Com o Nepal? 

Enviavam Capital Via Fluxos Financeiros com Fins Produtivos Para o Nepal?                                                                   

Recebiam Capital Via Fluxos Financeiros com Fins Produtivos do Nepal? (N=36)                                                    

Elaborado pela autora, 2017 
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N 
Os Empresários Tinham Investimentos no Nepal?                                                                    
De Que Género Eram Esses Investimentos?      E Usando 
Que Tipo de Capital? 

Os Empresários Tinham Clientes no Nepal Ou 
Trabalhavam Com Empresas Que os Tivessem? 

1 
Sim (tem muitas ligações a Sherpas no Nepal e no 
mundo...). Não especificou género. 

Sim, tem clientes no Nepal e trabalha com empresas 
que têm clientes no Nepal. 

2 
Sim, investimento em negócios de agências de viagens e 
bilhetes aéreos, e em turismo. 

Sim, tem clientes no Nepal e trabalha com empresas 
que têm clientes no Nepal. 

3 Sim, uma outra loja de telemóveis apenas.  "Sim, tenho." 

4 
Sim, tem alguns investimentos no Nepal (negócios de 
família). A família tem uma Charity no Nepal. 

Sim, "trabalhamos com empresas que têm."  

5 
Sim, tem investimentos no Nepal (negócios de família). 
A família tem uma ONG internacional. "Tratamos de 
escolas, crianças, pessoas com doenças graves..." 

Sim, trabalha com empresas que têm.  

6 

Sim, apenas imobiliários (terrenos e casas alugadas). O 
capital que investe "é na educação dum filho ou nas 
propriedades" imobiliárias.  

Sim, "a maioria dos clientes da Hostel vêm do Nepal ou 
são nepaleses residentes na Europa" que vêm a Lisboa 
por alguma razão, ou nepaleses em Portugal que vivem 
noutras regiões (por exemplo: os trabalhadores 
agrícolas nos meses de Inverno, quando não têm 
trabalho nas quintas...).  

7 
Sim, orfanato, escola, ajuda a doentes graves, 
aconselhamento de estudantes. 

Sim, trabalha com empresas familiares que têm clientes 
no Nepal e também com outros restaurantes com 
clientes no Nepal.  

8 
Sim, tem investimentos em terrenos e no recrutamento 
de trabalhadores agrícolas.  

Sim, "recruto trabalhadores agrícolas. E trabalho 
também com empresas que têm clientes no Nepal... 
Muitas."  

9 

Não, mas investe em apoio ao desenvolvimento 
somente                                    [ajuda ao 
desenvolvimento].  

Sim, "claro, trabalho com empresas que têm clientes no 
Nepal." "Sou membro do partido Naya Sakti também... 
que tem delegação em Lisboa mas é um partido 
nepalês.... Foi fundado em 2016 pelo nosso primeiro-
ministro Baburam Bhattarai."  

10 
Sim, investimento em imobiliário, restaurantes e 
charities.  

Tem clientes no Nepal e trabalha com outras empresas 
que têm.  

11 

Sim, "só uma loja de telemóveis e serviço de 
envio/recepção de remessas. Não tenho lucro suficiente 
para investir [mais]... Posso comprar acessórios de 
telemóveis ou peças no Nepal." 

Sim, tem clientes no Nepal e trabalha com empresas 
que têm.  

12 
Não tem investimentos pessoais, mas por vezes investe 
capital directamente, para ajuda social [ajuda ao 
desenvolvimento]. 

Trabalha com empresas que têm. 

13 "Não tenho." Trabalha com empresas que têm.  

14 Não.  Trabalha com empresas que têm. E tem clientes.  

15 
Não. "Os negócios que tenho em Portugal também são 
apenas para sobrevivência..." 

Trabalha com empresas que têm.  

16 
"Não tenho lá investimentos... Vivo do meu negócio 
aqui em Lisboa." 

Trabalha com empresas que têm clientes lá, empresas 
de transferência monetária entre países.  

17 
"Não tenho." Trabalha com empresas que têm. "Aqui os meus clientes 

são de todas as nacionalidades, incluindo nepaleses."   

18 
Não tem.  "Sirvo os locais, de qualquer nacionalidade. Algumas 

empresas com quem trabalho podem ter clientes lá."  

19 
Sim, tem investimentos no Nepal. Na mesma área 
(supermercados, restauração).  

"Tenho... Não deste negócio aqui."  

20 Sim, na restauração também.  Trabalha com empresas que têm.  

21 Não tem.  Sim, trabalha com empresas que têm clientes no Nepal.  

22 
Sim, "os meus familiares possuem lojas ou 
supermercados. Quando é possível invisto um pouco..." 

Não. A família tem clientes no Nepal. 
 

23 
"Não tenho." Sim, e trabalha com empresas que têm. "Aqui tenho 

clientes nepaleses e outros. Portugueses, turistas, etc..."  

24 
"Não ganho o suficiente para isso, infelizmente." "Tenho clientes lá (para o vinho português)" e trabalha 

com empresas que têm.  

25 
Não.  "Tenho... trabalho muito com migrantes que vão e 

vêm... e trabalho com empresas que têm." 

26 
Não tem. Alguns familiares têm.  Tem clientes no Nepal e trabalha com empresas que 

têm.  

27 "Não tenho investimentos lá." Trabalha com empresas que têm.  
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28 
"Não tenho investimentos no Nepal, só a minha 
família." 

Trabalha com empresas que têm clientes no Nepal. 
"Alguns dos meus clientes aqui também voltaram para 
lá, ou vão lá com frequência."  

29 
Sim, "tenho na hotelaria [e turismo] e lojas." Sim, tem, trabalha com empresas que têm e, por vezes, 

envia produtos. 

30 
Sim, "Bom, também investi numa gasolineira lá. 
Investimos, a família, em alojamento... (Pousada)." 

Sim, ambas as coisas. 

31 
Sim, "tenho investimentos em mais 2 lojas nesta área" 
(cabeleireiros e estética). 

Ambas as coisas. 

32 
Sim, tem armazéns, casas alugadas, lojas. "Tenho clientes e trabalho com outras empresas que 

têm." 

33 
Não. Trabalha com empresas que têm e os clientes dos 

restaurantes, escola de línguas ou seus arrendatários 
são maioritariamente nepaleses. 

34 
Não. Trabalha com empresas que têm e tem clientes 

nepaleses no restaurante. 

35 
Não. Trabalha com empresas que têm. "Muitos clientes dos 

restaurantes também são nepaleses."  

36 
Actualmente não. Não. "Os clientes são em Portugal e os produtos 

apanhados vão ser exportados para a Europa." 

 

Quadro LVI - Os Empresários Nepaleses Entrevistados Tinham Investimentos no Nepal?                                  

De Que Género E Usando Que Tipo de Capital? Os Empresários Nepaleses Tinham                                      

Clientes no Nepal ou Trabalhavam Com Empresas Que os Tivessem? (N=36)                                                       

Elaborado pela autora, 2017 
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N 
Os Empresários Eram Membros                             
De Alguma ONG?                                                                       
Se Sim, Com Que Missão? 

Em Caso Afirmativo, Onde Estava Sediada Essa 
ONG e Como Era Financiada? 

1 

ONG Sherpa, "Somos membros das associações 
de Sherpas em Portugal... e na Europa." 

A Associação de Sherpas em Portugal está sediada 
em Lisboa. As Associações de Sherpas na Europa 
estão sediadas em diferentes países. Sede principal 
da ONG em Catmandu. Financiadas por coétnicos 
com donativos e por ajuda internacional. 

2 
Charity: "Sou membro de uma associação de 
caridade nepalesa em Portugal... Auxilia 
[localmente] os imigrantes." 

Associação sediada em Lisboa.                                       
É financiada com donativos.  

3 
Sim, duma Charity. 
Missão saúde e educação de órfãos. 

A Charity familiar está sediada no Nepal.                      
É financiada pelos familiares e donativos e 
campanhas de angariação de fundos. 

4 
Sim, "A nossa família é dona duma Charity." 
Missão educação e assistência a idosos e 
pobres. 

Está sediada em Lisboa. É financiada pelos seus 
membros através de donativos e campanhas de 
angariação de fundos. 

5 

Sim, Charity familiar, Missão assistência na 
saúde (doenças raras ou graves) e educação. 

Está sediada no Nepal e Portugal. Mas tem 
delegações em vários países, incluindo Reino Unido 
e EUA. É financiada por donativos privados e 
angariação de fundos. 

6 
ONG, "Tenho ligações à Missão Finlandesa no 
Nepal, trabalhei para eles e cooperámos 
durante muitos anos." 

Está sediada na Finlândia, é financiada 
internacionalmente e por donativos. 

7 
ONG, "Sim, co-dirijo a Health Free Nepal." 
Missões de assistência a doentes graves, mas 
também a crianças. 

Está sediada no Reino Unido e com delegações no 
Nepal, Portugal, EUA. É financiada sobretudo 
através de donativos e angariação de fundos.  

8 
Sim, Cruz Vermelha Internacional e Rotary Club 
Internacional. E é dirigente da NRNA. 

Trabalha com as delegações no Nepal e em 
Portugal. A NRNA tem sede em Catmandu e em 
diversos outros países, tal como a CV e o RCI. 

9 
Sim, ONG Sherpa. "Fazemos trabalho social. 
Ajudamos pessoas pobres, doentes. Sobretudo 
de grupo étnico Sherpa." 

Tem sede no Nepal e noutros países europeus, 
incluindo Portugal. 

10 
Sim, de Charities que visam promover o 
desenvolvimento nepalês.  

Na Bélgica e Holanda. E Portugal.   

11 Não.  Não.  

12 Sim (ONG). Destinada a cuidados de saúde.  Tem sede no Reino Unido e Catmandu.  

13 Sim, duma ONG que trabalha com educação.  Na Alemanha.  

14 Não.  Não.  

15 
Sim, ONG com missão de ajuda a mães solteiras 
e mulheres traficadas. 

Em Catmandu. É financiada com donativos e ajuda 
internacional.  

16 "Não sou." Não. 

17 É membro de associações nepalesas em Lisboa.  Em Lisboa.  

18 
"Não faço caridade e a minha opinião é que as 
associações nepalesas que existem aqui 
também não fazem nada..." 

Não.  

19 

"Sou membro da Associação Sherpa e da NRNA. 
Fazemos trabalho social no Nepal. Aquando do 
terremoto enviámos mais de 60 mil euros para 
lá..." 

Lisboa e Catmandu. A NRNA está em mais de 70 
países. A Associação Sherpa também está em 
muitos, na Europa. São financiadas pelos donativos 
e, no Nepal, por algum apoio estatal.  

20 

Não. "Não confio nas ONGs... guardo o meu 
dinheiro no bolso! Se posso ajudar aqui 
localmente em Lisboa ajudo, todos os dias dou 
comida para a Re-Food, penso que é um bom 
projecto..." 

Só é membro de associações nepalesas locais em 
Lisboa.  

21 
"Não sou membro de ONGs, só de associações 
nepalesas em Lisboa. Mas não confio nada em 
partidos políticos." 

Associações em Lisboa.  

22 Sim, duma ONG que constrói albergues para Em Catmandu, via donativos.  
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pessoas pobres.  

23 "Não sou." Não.  

24 
"ONGs não... Em Lisboa tenho contacto com as 
associações nepalesas." 

Associações em Lisboa.  

25 Não. Não.  

26 
"Não, ajudo os nepaleses pessoalmente porque 
prefiro. Mas sou membro de associações 
Newars." 

Há associações Newars com sede em Catmandu e 
delegações em muitos países.  

27 
Sim, ONG nepalesa no Reino Unido.  
Missão assistencial. 

Em Londres, através de donativos e ajuda 
internacional.  

28 Não. Não. 

29 Não. Não. 

30 Não, "não confio muito nelas." Não. 

31 
Duma ONG familiar, apoia crianças com 
deficiência e meninos em idade escolar. 

Na região de Mahakali. Recolhe donativos. 

32 
Sim, duma ONG familiar... A missão é educativa 
e cuidados de saúde. 

Em Catmandu. É financiada por donativos de 
pessoas espalhadas pelo mundo. 

33 
Sim, ajuda educação de crianças no Nepal. "E 
sou membro da NRNA e grupos Newars." 

Nepal. Associações em Lisboa. 

34 
Apenas membro da NRNA e outras associações 
nepalesas. 

Associações em Lisboa.                                             
NRNA com sede em Catmandu, via donativos ou 
ajuda externa. 

35 Não. Não. 

36 Não. Não. 

 

Quadro LVII - Os Empresários Nepaleses Entrevistados Eram Membros De Alguma ONG?                                         

Em Caso Afirmativo, Com Que Missão? Onde Estava Sediada                                                                                     

Essa ONG e Como Era Financiada? (N=36)                                                                                                              

Elaborado pela autora, 2017 
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N Os Empresários Participavam Activamente na Ajuda Ao Desenvolvimento do Nepal? Como/Por Que Meios? 

1 
Sim. Através das Associações de Sherpas. "Fazemos trabalho social localmente, enviamos fundos para escolas e 
para cuidados aos idosos." 

2 "Não envio dinheiro para ajuda ao desenvolvimento. Só para a minha loja ou familiares." 

3 

Sim. "Através da Charity [familiar] ajudamos crianças em idade escolar, os seus pais, uma escola, ou 
construímos templos. No Nepal dizemos que os "Pais são como Deuses" por isso, mesmo que sejamos nós a 
enviar os donativos, os nossos avós ou pais têm o seu nome gravado nas obras realizadas, na qualidade de 
benefactors. " 

4 Sim. "Na Charity [familiar] ajudamos crianças, escolas e pessoas idosas pobres." 

5 
Sim, através de doações monetárias para as associações nepalesas em Portugal ou então enviando o dinheiro 
directamente. Sobretudo nas áreas da saúde, educação ou reconstrução do país. 

6 
Sim, através da ajuda na saúde, educação, combate à pobreza e auxílio de doentes que estão também no 
exterior do país (Nepal). 

7 Sim, "eu participo, através das ONGs e associações das quais sou membro." 

8 Sim, "através das nossas redes Sherpas e da ONG da qual faço parte." 

9 "Ajudo charities que auxiliam os necessitados... doentes, pobres, famílias e crianças Sherpas." 

10 
Não, "apenas ajudo familiares, mas é muito raro. Participo indirectamente [no desenvolvimento], tenho uma 
loja de telemóveis lá..." 

11 
Através de capital que investe directamente, "para melhorar as condições de vida das pessoas no nosso país 
natal. A saúde é [a área] que me preocupa mais..." 

12 Através de "ajuda [dada] ao trabalho desta ONG, na saúde das crianças." 

13 ONG educação; "Participo, ajudando directamente a família e alguns artesãos..." 

14 Sim, por vezes: "quando tenho um pouco de dinheiro, faço donativos directos para o Nepal." 

15 ONG que trabalha com mulheres; "quando posso, envio um pouquinho de dinheiro para a minha família." 

16 "Apenas envio, de vez em quando, dinheiro à família." 

17 Não, não participo.  

18 Não. Apenas indirectamente, através do "desenvolvimento de negócios no sector do turismo." 

19 
"Através das associações das quais faço parte. [Trabalho social da Associação Sherpa e NRNA] Ajudamos 
pessoas pobres, doentes, idosos." 

20 "Não... ajudo onde estou."[pessoas necessitadas em Lisboa] 

21 "Infelizmente não, recebo remessas... não consigo enviar e ajudar as charities." 

22 Sim, por via da "associação NRNA... ou da ONG com a qual estou envolvido." 

23 "Ajudo outros nepaleses que necessitem, essa é a minha forma de ajudar. Mais pessoal." 

24 
"Eu tento.... fazendo comércio ou facilitando o envio de dinheiro com o meu serviço. Sabe que temos algumas 
restrições em relação a retirar dinheiro do país, mas podemos enviar..." 

25 
"Há uma escola na minha aldeia-natal que ajudo... até já organizei concertos de caridade com artistas que 
vivem fora do Nepal, para recolher fundos." 

26 "Sim, mas procuro fazê-lo pessoalmente, com os meus próprios investimentos." 

27 Sim, "por exemplo quando sucedeu o terremoto no Nepal enviámos ajuda, dinheiro e bens do Reino Unido." 

28 Com ajudas aos estudos de familiares apenas, e aos idosos da família alargada.  

29 "Não, este é um pequeno negócio." 

30 
"Sim, com novos serviços (exº: o meu investimento na gasolineira), ou ajudo pessoas pobres e necessitadas, 
outros Thakuri na minha região." 

31 
"Sim, através dos meus investimentos lá e do trabalho da ONG. Muitas vezes uma pequena ajuda significa 
muito..." 

32 

Sim... impulsionando o comércio lá e por via de ajudas a familiares e outros (ONG). "Também tenho 
participação política activa [ainda]. E tento, na Europa, sensibilizar as pessoas e organizações para valorizarem 
o desenvolvimento do Nepal..." 

33 Apenas "ajudando a família lá." 

34 Só via NRNA, "agora procuro ajudar a desenvolver Portugal porque vivo aqui." 

35 Só com remessas para a família, alimentação e estudos, "ou algo de que precisem. Agora eu vivo aqui." 

36 Através de remessas para familiares e ONG. 
 

Quadro LVIII - Os Empresários Nepaleses Entrevistados Participavam                                               

Activamente Na Ajuda Ao Desenvolvimento do Nepal?                                                                                                       

Em Caso Afirmativo: Como/Por Que Meios o Faziam? (N=36)                                                                                                                  

Elaborado pela autora, 2017 
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Quadro LIX - Estado Civil dos Trabalhadores Nepaleses Entrevistados,                                                                   

Em Frequência e Percentagem (N=30)                                                                                                                 

Elaborado pela autora, 2017 

 

 

 

 

 

 
Quadro LX - Grupo Étnico dos Trabalhadores Nepaleses Entrevistados,                                                                       

Em Frequência e Percentagem (N=30)                                                                                                                 

Elaborado pela autora, 2017 
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Quadro LXI - Região de Origem dos Trabalhadores Nepaleses Entrevistados (N=30)                                                                                                                 

Elaborado pela autora, 2017 

 

 

 

 

 

 
Quadro LXII - Cidade/Aldeia de Origem dos Trabalhadores Nepaleses Entrevistados (N=30)                                                                                                                                                                

Elaborado pela autora, 2017 
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Quadro LXIII - Subcasta dos Trabalhadores Nepaleses Entrevistados (N=30)                                                                                                                 

Elaborado pela autora, 2017 

 

 

 

 
Quadro LXIV - Religião dos Trabalhadores Nepaleses Entrevistados (N=30)                                                                                                                 

Elaborado pela autora, 2017 
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Quadro LXV - Grupo Linguístico dos Trabalhadores Nepaleses Entrevistados (N=30)                                                                                                                 

Elaborado pela autora, 2017 

 

 

 

 

 
Quadro LXVI - Tempo de Permanência em Portugal dos Trabalhadores                                                           

Nepaleses Entrevistados (N=30)                                                                                                                              

Elaborado pela autora, 2017 
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Quadro LXVII - Composição do Agregado Familiar dos Trabalhadores Nepaleses Entrevistados 

(N=30)                                                                                                                                                                                   

Elaborado pela autora, 2017 

 

 

 

 
Quadro LXVIII - Os Trabalhadores Nepaleses Entrevistados Viveram ou Trabalharam Noutro 

País Europeu ou do Médio Oriente Antes de Portugal? (N=30)                                                                                                                 

Elaborado pela autora, 2017 
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Quadro LXIX - Áreas de Actuação e Formação dos Trabalhadores Nepaleses Entrevistados (N=30)                                                                                                                                                                                   

Elaborado pela autora, 2017 
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Quadro LXX - Áreas de Actuação dos Trabalhadores Nepaleses Entrevistados (N=30)                                                                                                                 

Elaborado pela autora, 2017 

 

 

 

 

Quadro LXXI - Este Foi, Ou Não, O Seu 1º Emprego em Portugal? Se Não, Qual Foi?                                          

Para os Trabalhadores Nepaleses Entrevistados (N=30)                                                                                                                 

Elaborado pela autora, 2017 
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Quadro LXXII - Escolaridade dos Trabalhadores Nepaleses Entrevistados (N=30)                                                                                                                 

Elaborado pela autora, 2017 
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Quadro LXXIII - Quem é o Seu Actual Empregador? 

Para os Trabalhadores Nepaleses Entrevistados (N = 30) 

Elaborado pela autora, 2017         

 

                                                        

  

N Quem é o Seu Actual Empregador? 

1 É chinês (restaurante de sushi), do sexo masculino. 

2 É professor, mas está com bolsa de pós-doutoramento. 

3 O seu actual empregador é nepalês.  

4 Nepalês, sexo masculino (acumula com trabalho freelancer). 

5 Empregador é português, sexo feminino.  

6 Português, sexo masculino (e é estudante pós-graduado). 

7 Empresa operadora de call center. 

8 Homem, nepalês, 43 anos, corregional. 

9 Homem, nepalês, coétnico. 

10 O consulado nepalês. 

11 O empregador é um homem português, dono de restaurante. 

12 O seu actual empregador é a NRNA. 

13 O seu actual empregador é o marido. 

14 O seu actual empregador é o marido. 

15 O seu actual empregador é o marido. 

16 O seu actual empregador é o marido. 

17 O seu actual empregador é o tio (restauração). 

18 O seu actual empregador é nepalês, coétnico. 

19 O seu actual empregador é nepalês. 

20 O seu actual empregador é outro nepalês, sexo masculino, Thakuri. 

21 O seu actual empregador é um familiar (tio). 

22 O seu actual empregador é um irmão. 

23 O seu actual empregador português, sexo masculino, 54 anos. 

24 Português, cadeia de cabeleireiros e maquilhadores.  

25 Português, sexo feminino, 54 anos. 

26 Português, sexo masculino, 49 anos. 

27 Português, sexo masculino, entre 40 e 50 anos. 

28 Portuguesa, mulher, + de 60 anos. 

29 Um amigo nepalês com várias empresas na Europa. 

30 Veio com bolsa de estudo internacional, empregador português, sexo masculino. 



Transborder Himalaya | Alexandra Pereira | ISEG 
 

101 
 

 

 

N Qual Foi o Seu Primeiro Empregador? 

1 A mesma. 

2 Aqui em Portugal, foi este. 

3 Bolseiro internacional. 

4 Ela própria e o marido. E a Sociedade de Mulheres Nepalesas. 

5 Ele mesmo. 

6 Ele próprio. 

7 Ele-próprio (conta própria). 

8 Empresa alemã. Em Portugal, conta própria. 

9 Empresário nepalês, co-étnico. 

10 Foi este. 

11 Homem, nepalês, 27 anos. 

12 Hotel português (recepcionista). 

13 O dono do restaurante (nepalês, + 60 anos). 

14 O irmão. 

15 O marido. 

16 O marido. 

17 O mesmo. 

18 O mesmo. 

19 O mesmo. 

20 O meu tio (gerência de restauração). Também trabalhei num hotel de 
Cascais. 

21 O tio também. 

22 Os primeiros empregadores foram um nepalês e um português, através 
de cujas empresas foi contratado para trabalho agrícola.    

23 Outro chinês.  

24 Um chinês com restaurante de sushi. 

25 Um outro português. 

26 Um paquistanês. 

27 Uma loja turística. 

28 Uma portuguesa, dona de um talho. 

29 Uma senhora portuguesa para quem foi ama. 

30 Universidade do Porto. 

 

Quadro LXXIV - Qual Foi o Seu Primeiro Empregador? 

Para os Trabalhadores Nepaleses Entrevistados (N = 30) 

Elaborado pela autora, 2017         
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N Se Houve Mudança - Porquê? 

1 Angariou alunos nepaleses para aprender português. 

2 Começámos a ter cada vez mais alunos para aprender português. 

3 Eram sempre trabalhos temporários. 

4 Ganha melhor do que no mini-mercado e gosta mais do trabalho (contacto com os 
clientes). 

5 Melhor salário no trabalho actual. 

6 Melhores condições de trabalho e salariais. 

7 Melhores condições e mais adequado à sua formação. 

8 Não gostava do trabalho agrícola... muito pesado e tinha condições desumanas... e 
pagavam muito mal. No restaurante chinês aconteceu o mesmo.... muitas horas de pé e 
muito mau salário... nem podíamos beber um copo de água.  

9 Não houve mudança. 

10 Não houve, só planeia abrir um hotel também. 

11 Não houve. 

12 Não houve. 

13 Não houve. 

14 Não houve. 

15 Não houve. Estive um tempo em casa, sem trabalhar. 

16 Não houve. Houve paragens e realização de novo contrato temporário. 

17 Não houve. Precisava de conciliar com estudos. 

18 Não houve.... o hotel deixei porque acabou o contrato... eu, depois, com a minha 
formação, comecei a imprimir livros e dar aulas de português e a fazer pequenas 
traduções como freelancer. 

19 Não se aplica. 

20 Não se aplica. 

21 Não se aplica. 

22 Não se aplica. 

23 Não se aplica. 

24 Não se aplica. 

25 Não. 

26 O salário era mau e trabalhava muitas horas... não lidava com pessoas, que é o que eu 
gosto de fazer. 

27 Porque mudei de cidade... viemos para Lisboa. E eu queria fazer alguma coisa na minha 
área. 

28 Porque trabalhava muitas horas e ganhava mal no 1º emprego. 

29 Queria trabalhar naquilo que gosto e ter mais independência. 

30 Só houve mudança da Alemanha para Portugal, não houve em Portugal. 

 

Quadro LXXV - Se Houve Mudança - Porquê? 

Para os Trabalhadores Nepaleses Entrevistados (N = 30) 

Elaborado pela autora, 2017 
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N Quem Lhe Indicou o Primeiro Trabalho e Actual? Como Operou a Transição? 

1 "Tios" (não são familiares, são corregionais) e amigos. Saiu dum para o outro. 

2 Amigas, conacionais. Para a transição, soube da vaga no restaurante e avisou primeiro empregador 
com antecedência.  

3 Começou próprio negócio.  

4 Entrevistas de trabalho em grandes hotéis, ele próprio procurou. Não ter número de segurança 
social (e a mulher sim) foi um problema... como não teve emprego abriu um negócio com um sócio.   

5 Foi iniciativa por conta própria.  

6 Foi minha iniciativa abrir um negócio. No caso da ONG, já a tínhamos fundado há alguns anos no 
Reino Unido.  

7 Foi o meu marido, que veio primeiro.  

8 Já tinha contactos e tinha trabalhado para este mesmo empresário em Gales, nas suas empresas do 
Reino Unido.  

9 Não se aplica. Veio como bolseiro de pós-doutoramento.  

10 Num como noutro, respondi a anúncios e fui a entrevistas e estive um tempo à experiência.  

11 O meu marido começou um negócio e empregou-me.  

12 O meu marido, o patrão é amigo dele.  

13 O primeiro foi indicado pelos meus tios. Em Itália também já tinha trabalhado com tios. No hotel de 
Cascais fui com CV e entrevista. A tradução e aulas são complementos. 

14 O primeiro foi indicado por outros nepaleses cá... o segundo foi uma entrevista... o actual emprego 
fui eu que criei. Foi a necessidade de ganhar mais e gerir eu o meu trabalho que me fez criar a 
hostel.   
Actualmente ando em negociações para criarmos uma cooperativa de ensino superior nepalesa 
aqui... como existem em Inglaterra. 

15 O primeiro respondi a um anúncio.... o actual também, mas online. Fui a entrevista e fiquei.... 
depois fizeram-me o contrato. Correu tudo muito bem. Entre um e outro houve um período que 
me aborreceu, logo quando viemos para Lisboa... quando eu estava à procura. 

16 O primeiro trabalho, vi anúncio na montra da loja. O actual, concorri a anúncio com CV.  

17 O primeiro, foi através de amigos... O segundo, tem a ver com os planos que eu tinha... queria ter o 
meu negócio... e quero aumentá-lo ainda mais.   

18 O primeiro, foi por currículo e resposta a anúncio. Este também... distribuí CVs e fui ter uma 
conversa com o dono, que conhecia um amigo meu, e comecei.  

19 O primeiro, respondeu a anúncio... o segundo, foi por proposta à instituição onde lecciona. 

20 O primeiro, respondi a anúncios... já tinha estudado português no Nepal antes de vir. Como 
professora, bom, fizemos a proposta à instituição onde damos aulas de português para 
estrangeiros.  

21 O primeiro, um amigo coétnico. O actual, contactos no Consulado. Despedi-me logo do primeiro. 

22 O trabalho foi indicado por amigos nepaleses com quem viveu quando chegou a Portugal. 

23 Os meus familiares (tio e esposa).  

24 Respondeu a um anúncio que viu na porta da residencial.  

25 Respondi a anúncios e fui a entrevista.  

26 Sempre amigos, que me enviaram a entrevista... nepaleses. A transição é complicada... por isso    
vivo e estudo numa hostel em [...], assim gasto menos. 

27 Sempre o meu irmão e sobrinhos (familiares, coétnicos).  

28 teve conhecimento da oportunidade de bolsa através de colegas e dum professor que está a fazer 
um doutoramento no Porto.  

29 Vi um anúncio no jornal, de call center para pessoas que sabiam falar inglês.  

30 Vim por necessidade e curiosidade, já pensava abrir o meu negócio. 
 

Quadro LXXVI - Quem Lhe Indicou o 1º Trabalho e Actual? Como Operou a Transição? 

Para os Trabalhadores Nepaleses Entrevistados (N = 30) 

Elaborado pela autora, 2017 
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N 
Quem o Recrutou Para o Trabalho 
Actual?                     E Anteriores? 

Onde e Como? Já Aconselhou o Recrutamento 
de Alguém? 

1 
A gerente.  Após meses desempregado em Portugal. Aconselhei o restaurante actual 

a um amigo meu, mas ele não 
entrou.  

2 
A gerente. Anterior também. Avaliação curricular, proposta de 

investigação. 
Já, de outras pessoas que vi que 
tinham talento... portugueses. 

3 

Actual - eu próprio (empresário). 
Anteriores: conacionais, 
portugueses e chineses. 

Bom, tivemos problemas com a 
renovação dos vistos lá. Como isso 
aconteceu, contactei um amigo para 
quem já tinha trabalhado lá... disse-lhe 
que tínhamos de vir para Portugal e 
perguntei sobre a hipótese de gerir 
negócios dele aqui.... por vezes também 
tenho de ir à Suíça.... ele tem negócios 
em imobiliário, hotéis e restaurantes. 

Já, dum amigo de faculdade.  

4 

Conacionais. Com entrevista. Já, em situações complicadas 
que tivemos no Consulado... 
quando há crianças, por 
exemplo. 

5 

Corregional, homem, dono do 
restaurante.... para o anterior um 
conacional doutra região. 

Conversa... e deram-me um espaço de 
tempo para experimentar. 

Já... e já recrutei para a minha 
hostel um velho conhecido de 
Catmandu... ele precisava. mas 
tento dar indicações de bons 
trabalhos e legais... não quero 
que [outros nepaleses] passem 
por aquilo que eu passei.  

6 Na NRNA fui eleito.  CV e entrevista. Não, o negócio é só para nós.   

7 O negócio é familiar. CV, conversa, início à experiência. Não.   

8 
Empregado, depois criou seu 
próprio emprego.  

Entrevista e CV + período à experiência. Não.   

9 
Foi o dono do restaurante. Não 
teve outros trabalhos em Portugal. 

Entrevista e CV. Não.   

10 

Foi o manager... tanto neste como 
no anterior... eu não os conhecia. 
Tinham sido patrões do meu "tio" 
e dum amigo. 

Entrevista e período à experiência. 
Também graças aos conhecimentos de 
inglês. 

Não.   

11 
Foi o meu empregador em Gales, 
anterior. 

Entrevista, CV, período à experiência. Não.   

12 
Foi recrutado por concurso 
internacional.  

Entrevista, no primeiro. Depois criei as 
aulas de português juntamente com a 
minha mulher. 

Não.   

13 
Foram os meus tios.  Entrevista, no primeiro. Depois nós 

criámos e aumentámos as aulas, 
arranjámos o espaço. 

Sim, ao hotel e de ex-alunos a 
empresas...   

14 
Líderes de equipa portugueses.  Entrevista, no primeiro. Depois por 

conta-própria. 
Sim, de alguns alunos e 
familiares... e coétnicos 
(Newar).  

15 
Não se aplica. Na Alemanha, tinha 
ido a entrevistas.  

Entrevistas no restaurante e loja. Sim, de amigos vindos do Reino 
Unido (por outros nepaleses em 
Lisboa).  

16 

Nepalês, Thakuri, sexo masculino 
(dono). Para anteriores, um 
paquistanês, um português e 
outros nepaleses.  

Estudei quais os melhores negócios para 
ter em Portugal.... e surgiu a restauração 
e hotelaria. A ONG é um hobby, mas de 
que eu gosto muito, é bom poder ajudar 
pessoas. 

Sim, de amigos... para outros 
sítios.   

17 
O gerente [português]. Conhecido 
dum amigo nepalês.  

Falou comigo quando estava no Dubai e 
soube que eu queria vir para a Europa. 

Sim, de muita gente... que 
chega, principalmente. Amigos, 
conacionais. 

18 

O gerente. No anterior também foi 
a gerente. 

Foi na online e no cabeleireiro.... com 
entrevista e provas.... depois de um 
período á experiência fizeram o meu 
contrato.... 

Sim, de nepaleses recém-
chegados ou que precisam de 
emprego.   

19 
O marido.  Fui recrutado através de CV e entrevista, 

e duma pequena formação.  
Sim, de outros nepaleses e 
alguns amigos... mas o meu 
chefe nem sempre aceita.   

20 
O marido.  Informal, discutiu em casa com o marido.  Sim, de outros nepaleses ou 

alunos... a donos de negócios 
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aqui. Quando os alunos 
precisam ou são especializados, 
tentamos ajudar.   

21 
O meu irmão.  Já eram amigos.  Sim, de outros nepaleses ou 

amigos.  

22 
O sócio fez-lhe a proposta... 
conacional.     

Já tinha estabelecido a mercearia. Ele 
também tem outro emprego. 

Sim, de outros nepaleses ou 
amigos.   

23 

Os meus tios. No hotel de Cascais, 
os recursos humanos. Na 
tradução, são trabalhos para 
portugueses. 

Laços familiares. Nos trabalhos de 
tradução, envio o CV... 

Sim, de uma amiga minha 
nepalesa, que precisava.   

24 
Os recursos humanos do hotel.  Não se aplica. Na NRNA, eleições. Sim, de uma colega de casa 

nepalesa.   

25 

Para o actual a gerente do 
cabeleireiro onde estou... a minha 
relação com ela é muito boa... 
Para o anterior o dono da loja.... 
todos são portugueses.  

No hotel, directamente. Entrevista. 
Formação pequena. 

Sim, doutros amigos nepaleses.  

26 

Para o hotel foram recursos 
humanos (entrevista). Depois 
criou o seu próprio emprego.  

Nós criámos o restaurante. Sim, já. E também já recrutei 
pessoas (nepalesa, rapaz 
bangladeshi) para o meu salão 
de beleza e estética.  

27 

Para o primeiro foi o tio do meu 
marido (coétnico, familiar). Agora 
trabalho por conta própria, 
embora às vezes continue a ajudar 
num restaurante de sushi.   

Nos restaurantes... entrei à experiência e 
fizeram-me uma pequena entrevista. 

Sim, mas a outras empresas... 
de amigos nepaleses que 
precisem. 

28 
Patrão: coétnico, homem, nepalês.  Pequena entrevista e período à 

experiência, no primeiro. No segundo 
entrevista apenas. 

Sim, mas o gerente não 
precisava. De outro amigo 
nepalês.  

29 

Primeiro foi uma senhora 
portuguesa (ama). Depois criei o 
meu próprio emprego.  

Teve entrevista no restaurante e período 
à experiência.  

Sim, para o mini-mercado (para 
me substituir)... uma amiga que 
tinha acabado de chegar a 
Portugal.   

30 

Universidade do Porto 
[mora em Lisboa].  

Tinham uma empresa de recrutamento 
portuguesa a tratar da selecção dos 
trabalhadores agrícolas... entretanto 
essa empresa já foi a tribunal... Para o 
restaurante chinês, fiz lá entrevista.  

Sim... de outra amiga Chhetri.   

 

Quadro LXXVII - Quem o Recrutou Para o Trabalho Actual? E Anteriores?                                 

Onde e Como? Já Aconselhou o Recrutamento de Alguém?   

Para os Trabalhadores Nepaleses Entrevistados (N = 30) 

Elaborado pela autora, 2017 
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N Quem são os seus colegas de trabalho? No caso de os ter, quem são os seus supervisores/chefes? 

1 Apenas o próprio.  Conacional (nepalês) , homem, mais de 45 anos. 

2 
É o sócio e um empregado, apenas. São coétnicos, 
nepaleses, homens, entre os 30-40 anos.  

É o meu irmão e esposa.  

3 
Erasmus e outros portugueses e estrangeiros proficientes 
em inglês. 

É um amigo do meu marido, o patrão.  

4 
Homens e mulheres, portugueses e nepaleses, entre os 30-
55 anos. 

"É uma senhora portuguesa muito querida... ela gosta muito de 
mim.... conversamos sobre o Nepal... e como não me meto em 
confusões nem sou competitiva ela gosta de mim." 

5 Investigadores, portugueses e doutras nacionalidades.  Homem, português, 49 anos.  

6 Marido e filha, nepaleses, coétnicos.  Investigador português (engenharia civil).  

7 
Nepaleses (de várias grupo étnicos), homens e mulheres, 
20 aos 55 anos. 

Sócio nepalês.     

8 
Nepaleses e portugueses, homens e mulheres, entre 24 e 
67 anos.  

Nepalês, homem.  

9 

Nepaleses na restauração e nas aulas de português, onde 
também trabalho com uma professora brasileira.... 
portugueses ou outros (ingleses, etc) nos trabalhos de 
tradução.  

O tio (nepalês, mais de 60 anos).  

10 
Nepaleses, coétnicos, homens jovens, sócios e que já 
conhecia de Inglaterra.  

Sócio nepalês.  

11 
Nepaleses, entre os 26 e os 50, homens e mulheres, várias 
grupo étnicos.  

Na NRNA, o Presidente (nepalês).  

12 
Nepaleses, familiares e coétnicos, homens e mulheres, 
entre os 20-39 anos.  

O marido é o dono (nepalês).  

13 
Nepaleses, homens e mulheres, corregionais, entre os 22 e 
43 anos.  

Não tenho, nós (casal) somos trabalhadores por conta própria 
agora.  

14 
Nepaleses, portugueses e bangladeshis. Homens e 
mulheres. Coétnicos. 

O marido (nepalês).  

15 No hotel, portugueses. Nas aulas, apenas a minha mulher.  Não tenho, só no restaurante (familiares). 

16 
O meu marido apenas. E o staff da instituição onde damos 
aulas também ajuda muito.  

 Português e marido (nepalês).  

17 O meu marido e filha mais velha.  O dono do restaurante. 

18 

Os nossos empregados e colegas são outros nepaleses. Se é 
possível ajudarmos alguma mulher [nepalesa] numa 
situação difícil, ajudamos.  

O dono: nepalês, Thakuri.  

19 Outros estudantes e investigadores internacionais.  O gerente português.  

20 
Outros nepaleses, homens e mulheres, dos 20 aos 55 anos, 
várias grupo étnicos.  

O meu tio (nepalês).  

21 
Outros nepaleses, homens e mulheres, entre os 20 e os 60 
anos.  

O supervisor é o dono [chinês]. 

22 
Portugueses e um nepalês, homens e mulheres, entre os 20 
e os 49 anos.  

Português (gerente) e encarregada da limpeza (ucraniana).  

23 
Portugueses, chineses e nepaleses, homens e mulheres 
(mais portugueses), entre os 20-60 anos.  

Português, homem, +40 anos, professor-investigador engenharia.  

24 Portugueses, homens e mulheres, entre os 30 e os 65 anos.   Português, mais de 50 anos.  

25 
Portugueses, romenos, ucranianos.... homens e mulheres, 
20 aos 60 anos.  

 Português, sexo masculino, entre os 30-40 anos.  

26 
Portugueses... e gosto muito. Homens e mulheres, entre os 
25 e os 62 anos.  

 Portuguesa, sexo feminino, 54 anos.  

27 
São chineses e portugueses... homens e mulheres... mais 
ou menos entre os 20 e os 35 anos. 

"Só o meu tio..."  

28 

São maioritariamente portugueses, mulheres e homens 
(mais mulheres), entre os 25 e os 40 anos.... A minha chefe 
é mais velha. Somos 7 neste cabeleireiro (da cadeia). 

Um amigo meu (coétnico), dono das empresas.  

29 
São maioritariamente portugueses, tanto homens como 
mulheres. 

Um senhor português, que é o dono. 

30 
 
 

Tenho um sócio Bahun [coétnico] e empregados nepaleses 
e portugueses, tanto homens como mulheres, acima dos 40 
anos... é melhor e prefiro se tiverem mais experiência. 

Uma portuguesa, dona do restaurante.  
 

 

Quadro LXXVIII - Quem são os seus colegas de trabalho? 

No caso de os ter, quem são os seus supervisores/chefes? 

Para os Trabalhadores Nepaleses Entrevistados (N = 30) 

Elaborado pela autora, 2017 
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N O que pensa das suas condições salariais? E do ambiente de trabalho em geral? 

1 
A bolsa é boa... se não fosse eu não vinha.   Acho bom, não há problemas com os meus colegas... e, 

como eu sei bem inglês, eles sabem que precisam de 
mim.   

2 
A restauração é um bom negócio... consigo um 
extra com as aulas e traduções.... a minha mulher 
também trabalha.... estamos bem. 

Ambiente muito bom, fazemos coisas [os colegas juntos] 
nos tempos-livres, saímos, vamos jantar, passear...   

3 
Acha que eles não pagam bem. Bom. Como somos família, não nos prejudicamos uns aos 

outros e conhecemos a maneira de ser de cada um.   

4 

Agora estou muito satisfeita... no trabalho anterior 
não. A minha amiga nepalesa trabalha comigo, 
estamos na zona de Belém e há muitos turistas, 
mesmo entre os clientes, falamos muito inglês... 
adoro. 

Damo-nos bem entre nós, não existe stress entre as 
pessoas, só do trabalho... 

5 

Bom, nós tentamos ser justos e dar um salário 
básico a cada um... não posso queixar-me porque 
somos os donos. 

Dar aulas a alunos é a minha vocação... o ambiente é 
bom porque eles falam a minha língua-mãe mas há 
pessoas muito interessantes... tivémos alunos indianos e 
até alemães ou ingleses... isso cria uma grande mistura, 
partilham-se experiências e estamos sempre a 
aprender....   

6 

Conseguimos sobreviver. É bom trabalhar com outras pessoas do meu país, temos 
a mesma origem e eu tenho muito orgulho da minha 
cultura. Não há problemas de maior, a não ser alguma 
zanga esporádica entre os empregados, mas tentamos 
resolver tudo a bem. 

7 

Consigo viver, mas porque o meu marido também 
trabalha... num supermercado, e muitas vezes à 
noite. Os salários são muito pequenos em 
comparação com o Reino Unido... mas como 
precisávamos do cartão de residência... 

É bom, delego funções... na NRNA há guerras políticas, 
mas ultrapassáveis.   

8 
É suficiente, com o meu marido, para termos a 
nossa casinha. 

É bom, não há queixas.   

9 

É um negócio que nos permite sobreviver e tratar 
das autorizações de residência... e que a minha 
filha estude, pois quer tirar enfermagem... 

Calmo, excepto nalguns dias... como vêm cada vez mais 
nepaleses, por vezes formam-se filas longas... querem 
reconhecer diplomas, traduzir documentos, tratar de 
vistos... 

10 
Ganho muito pouco, apenas o suficiente para 
despesas básicas. 

É melhor do que noutros trabalhos que tive... não tenho 
atritos e às vezes posso sair mais cedo. 

11 

Ganho o suficiente e ainda ajudo a pagar os 
salários dos meus funcionários. Quando quero um 
extra ajudo no restaurante de sushi de familiares 

"É muito engraçado... dizem-me sempre [as colegas e 
algumas clientes] que o Nepal é muito bonito... primeiro 
tentam adivinhar donde sou, e depois dizem sempre "ah, 
é tão bonito", mesmo que nunca lá tenham ido... isso  
faz-me sentir acolhida. As minhas colegas às vezes 
brigam, competem para ter mais prémios no fim do mês 
e dizem muito mal umas das outras (algumas...)... eu, 
como não percebo [na verdade, percebe e fala português 
com fluência, já], encolho os ombros, não ligo... mesmo 
que falem mal de mim não sei [risos]... por esse lado, é 
bom... então dou-me bem com todas e a minha chefe 
gosta de mim... desabafa comigo... às vezes diz que 
gostava que fossem todas assim tão pacíficas como eu..." 

12 
Ganho o suficiente para sobreviver... claro que 
pode sempre ser melhor... mas não passo fome, e 
isso é bom. 

É o negócio que queríamos ter, mas agora tem mais 
regras de horário.   

13 
Ganho pouco para as horas trabalhadas [no 
hotel]... nas aulas de português ganho o devido, 
sou eu que estabeleço... 

Gosto de trabalhar com os meus sócios, porque já nos 
conhecíamos de Inglaterra... já sabemos o feitio de cada 
um e fazemos uma boa equipa.    

14 
Ganho pouco.... enfim. Para o nível de vida, que 
tem subido aqui em Lisboa. 

Gosto de trabalhar em fotografia e comunicação... 

15 
Não me posso queixar.... claro que temos sempre 
novos planos, mas viajo e faço aquilo de que 
gosto.  

Gosto muito, foi o que eu sempre quis estudar, toda a 
vida.... tenho ideias para um milhão de projectos.   

16 
Não tenho queixas.... Consigo comprar aquilo que 
quero.  

Gosto muito.... dou-me bem com os colegas e já conheço 
alguns clientes bem. 

17 

No início sobrevivíamos com muita dificuldade, 
tínhamos pouco lucro, só dava para pagar as 
contas.... agora temos mais clientes... todos 
portugueses que trabalham nesta zona, nos 
escritórios... vêm almoçar todos os dias... e 
conseguimos ter salários razoáveis... mas dá muito 

Gosto, embora me canse muito, é exigente.   
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trabalho. 

18 

O meu marido acumula com outro trabalho, eu 
não porque também temos o pequeno [filho]... 
conseguimos viver mas não é óptimo... mas eu 
faço aquilo que gosto e isso deixa-me muito 
realizada. 

Há muita gente de países diferentes, gosto disso... essa 
mistura.   

19 
O que ganho é bom, chega para sobreviver. Muito bom... pode haver pequenos problemas, mas 

resolvemos logo. É muito stressante, pouco tempo livre. 

20 

O salário chega para mim, mas o contrato é 
temporário e o trabalho incerto. 

Na minha área de pesquisa, Portugal e a Universidade do 
Porto estão entre os líderes a nível europeu... na 
construção de pontes... embora eu me tenha 
especializado em estruturas anti-sísmicas.   

21 
Obtenho o salário para viver e dar uma vida boa à 
família.... na NRNA, faço o que faço porque gosto.  

No hotel é bom... há algumas rivalidades, mas isso é 
como em todos os locais de trabalho...   Nas aulas de 
português também. 

22 

Os salários em Lisboa são baixos... é o suficiente 
para viver, mas não dá para poupar. 

O ambiente como gerente de restaurantes é muito 
stressante, às vezes tenho de passar semanas em 
Almada, do outro lado do Rio, Carcavelos... temos de 
controlar tudo... e corremos muito... as aulas que dou 
permitem-me relaxar e fazer traduções então, adoro. 

23 

Para aquilo que eu preciso, penso que está bem... 
tenho bolsa também. 

O ambiente de trabalho exige que eu seja flexível... gerir 
pessoas e saber perceber as suas preocupações e 
incompatibilidades... mas essa parte do contacto com 
staff, eu também gosto dela. 

24 
São as adequadas a um bolseiro... O ambiente é bom, e ajuda-me a aprender melhor o 

português.  

25 
São boas... vivo bem. O ambiente é bom... tivemos um colega de quem eu não 

gostava... tirava dinheiro da caixa... mas já se foi embora.   

26 

São melhores agora do que no primeiro 
emprego.... mas os salários em Portugal são 
baixos... Tenho uma irmã na Suíça e sei que lá são 
bons. Mas talvez ela venha para cá. É au pair. 

O ambiente é óptimo, somos amigos. 

27 

São ok... tenho comida e alojamento, e trabalho.... 
no Dubai ganhava mais, mas trabalhava ainda 
mais... aqui estou com a família. 

O nosso ambiente é bom e a gestão do espaço permite-
me estudar ao mesmo tempo... o meu sócio entende.   

28 
São razoáveis para viver.   Os vizinhos conhecem-nos, é amigável... se precisamos 

de alguma coisa fazem por nós. 

29 Tenho um bom salário, já... estou contente.  Poder trabalhar com outros nepaleses é bom.   

30 

Tiramos o ordenado que conseguimos... Podia ser 
melhor mas não está mal... estamos a começar. Já 
dá para sobreviver. 

Todos nos damos bem... fazemos coisas juntos quando 
folgamos... neste local quero ficar... já sei algum 
português... eles ajudam-me a aprender. 

 
 

Quadro LXXIX - O que pensa das suas condições salariais?                                                                                                           

E do ambiente de trabalho em geral? 

Para os Trabalhadores Nepaleses Entrevistados (N = 30) 

Elaborado pela autora, 2017 
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N Tem algumas regalias associadas ao trabalho? 

1 Algumas férias [na época baixa] e folgas. 

2 Alguns dias de férias apenas. 

3 Férias [mas poucas] ou licença se ficar doente. 

4 Férias 2 vezes por ano. 

5 Férias apenas.... e posso folgar quando preciso de fazer algo. 

6 Férias e folgas. 

7 Férias e licenças. 

8 Férias e licenças. Prémios não. 

9 Férias e prémios. Licenças quando está doente ou está a esposa. 

10 Férias quando posso. Uns dias. 

11 Não - não se lembra de tirar férias. 

12 Não. 

13 Não.... tiro férias quando o contrato acaba e estou à espera de renovar. Refeições tenho. 

14 Poucas férias.... há anos que não tiro férias.... folgas sim. 

15 Sim, apenas licenças e períodos de férias. 

16 Sim, férias apenas. 

17 
Sim, férias apenas.... temos de trabalhar bastante... não só porque precisamos, também 
porque temos cada vez mais alunos. 

18 Sim, férias e licenças... prémios não. 

19 Sim, férias e licenças. 

20 Sim, férias e licenças. 

21 
Sim, férias e prémios no caso de conseguir determinado nível de lucros anuais nos 
negócios que giro mais directamente. 

22 
Sim, férias, mas poucas.... uns dias por ano, ou quando deadlines importantes na 
universidade. 

23 Sim, férias. 

24 Sim, férias. 

25 
Sim, poucas férias... às vezes prémios, quando conseguimos lucros bons ou reservas boas 
em avanço. 

26 Sim, férias.... posso tirar licenças também. 

27 Sim: férias, prémios... e licenças se for preciso. 

28 
Tem algumas férias, mas não tem prémios ou licenças. Se temos trabalho, obtemos a 
autorização de residência. 

29 Tenho férias apenas. 

30 Tenho férias e licenças... às vezes gorjetas. 
 

 

Quadro LXXX - Tem Algumas Regalias Associadas ao Trabalho? 

Para os Trabalhadores Nepaleses Entrevistados (N = 30) 

Elaborado pela autora, 2017         
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N 
A investir em PT, que tipo de negócio iniciaria? Do que necessitaria para tal? 

1 A minha família já investiu.... na restauração. [ri-se] Bom... dinheiro para investir.  

2 Abriria mais restaurantes. Ou uma clínica privada, para servir 
as necessidades das pessoas que atendemos na ONG. 

... Oh, muitas poupanças!   

3 Acho que criaria uma start-up ligada ao meu projecto de 
mestrado. Sei que Portugal tem apoiado muito as start-ups. 

Agora temos suficientes, já é um negócio muito 
grande....   

4 Acho que escolhia imobiliário...ou um restaurante, mas 
nepalês. Ou uma loja IT.  

Algum investimento ou um empréstimo.   

5 Acho que investia numa empresa ou em imobiliário, é um bom 
investimento.  

Colegas e preencher as formalidades 
necessárias em Portugal.  

6 Acho que um hotel é um bom negócio aqui.... De mais financiamento ou de sócios-
investidores. Mas penso que vai ser possível no 
futuro. 

7 Agora não penso nisso, estou a trabalhar na minha área... 
talvez mais tarde se me reformar... 

De mais investimento... que as pessoas cá 
estivessem mais sensibilizadas para essa 
profissão... no Qatar as senhoras usam lenço 
mas maquilham-se com muito cuidado... aqui 
está a crescer.... mas muita gente ainda não 
recorre a esses serviços... na realidade, eu 
gostava de trabalhar também por exemplo 
como maquilhadora de televisão. Adoraria. 

8 Ah, talvez isto... uma cafetaria ou restaurante grande e numa 
área turística... é muito movimentado e o turismo está a 
crescer... conhecemos pessoas de todo o mundo. 

De mais sócios... de confiança. De 
investimento.  

9 Ahh... imobiliário ou uma empresa de investimento.  De vários sócios para investimento.... mas 
estou bem e mais seguro assim.  

10 Aqueles que estou a gerir para o meu patrão... hotelaria, 
imobiliário e restauração. 

 Dum espaço melhor, mais espaçoso.... o nosso 
dinheiro por enquanto ainda não é suficiente. 

11 Criaria a própria empresa de comunicações. Investidores e um local físico para a sede.   

12 Escolheria criar uma escola de línguas.... temos isso em mente. Investimento maior dos sócios... mas estou a 
tratar disso.   

13 Escolheria investir numa empresa de consultoria em 
construção civil, na minha área de actividade. 

Mais dinheiro e empregados.   

14 Escolheria ter uma loja noutro sítio, algo maior, um 
supermercado grande... 

Mais dinheiro para investir. Mas também tenho 
de ajudar a família no Nepal, porque sou a filha 
mais velha. E preciso poupar ou de ajudar para 
trazer as minhas irmãs (4). 

15 Escolhia este (supermercado), mas eu gostaria de ter mais 
investimentos no imobiliário e arrendamento.  

Mais dinheiro, investimento.   

16 Investimos já, nos restaurantes. Se eu pudesse abriria a minha 
própria creche, porque é muito importante para que as 
mulheres nepalesas possam trabalhar e ser independentes. É 
fundamental.  

Mais investimento dos meus sócios... [olha para 
sócios e ri-se].   

17 Já investi no meu negócio de cabeleireiro e estética.... ia 
aumentar o espaço para dar mais formações. 

Mais recursos, fundos... e uma boa estratégia, 
um plano de negócios.  

18 Já investi... não restaurantes, isso dá muito trabalho: investiria 
no imobiliário e mais hostels ou hotéis. E em cooperativas de 
ensino superior para nepaleses mais jovens.  

Mais sócios e investidores.... os contactos 
certos.   

19 Não sei... talvez alguma coisa a ver com saúde. Muitos sócios!   

20 Não sei.... talvez um supermercado. Não quero isso agora.   

21 Queria expandir o espaço das aulas..... mas comprava mais 
restaurantes.... 

Necessitaria de mais dinheiro meu para 
investir... e todas as licenças em ordem... 
depois empregava pessoas com formação na 
área... elas existem na nossa comunidade, mas 
não têm emprego na sua área.  

22 Quero abrir um hotel junto ao restaurante. Oh, poupanças.... e sócios... preferia sócios 
portugueses, como a minha patroa... é mais 
fácil.   

23 Restauração, hotelaria, um salão de beleza. Poupanças... [risos] 
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Quadro LXXXI - A investir em PT, que tipo de negócio iniciaria? 

Do que necessitaria para tal? 

Para os Trabalhadores Nepaleses Entrevistados (N = 30) 

Elaborado pela autora, 2017         

  

24 Talvez uma agência de notícias, porque estudei jornalismo no 
Nepal....  

Recursos... mas não penso nisso ainda.   

25 Talvez uma hostel.... se tivesse oportunidade, sei que o turismo 
é um bom negócio aqui. 

  Saber mais sobre esse negócio, sócios e 
capital.   

26 Tínhamos o projecto de criar uma escola de línguas maior.  Sócios e investimento.   

27 Um salão de beleza ou um restaurante seriam os meus 
investimentos de preferência. 

Sócios investidores.   

28 Um supermercado maior ou um restaurante. Um edifício próprio.... ou parte dele... e 
investidores, no início, ou um empréstimo. Mas 
para já não podemos.   

29 Uma empresa de maquilhagem profissional... esse é o meu 
sonho... era a minha profissão no Qatar.... ser trabalhadora 
independente. 

 Um espaço, um sócio....   

30 
 
 

Uma hostel. Um ou dois sócios... e instalações adequadas.   
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N Tem Contrato de Trabalho? E Número de Segurança Social? 

1 Ambos. 

2 Contrato, não... tenho a segurança social. Na cooperativa de ensino que queremos 
criar, espero vir a ter um contrato.  

3 Tem número de segurança social... conseguiu passado muito tempo, e muito depois  
da esposa.  

4 Contrato de bolseiro apenas.   

5 Contrato de bolseiro investigador apenas.   

6 Não. O número de segurança social sim.   

7 Sim, mas temporário, e número de segurança social também tem.  

8 Sim, ambos (contrato na NRNA).   

9 Sim, ambos.   

10 Sim, ambos.   

11 Sim, ambos.   

12 Sim, ambos.   

13 Sim, ambos.  

14 Sim, ambos.   

15 Sim, ambos. Contrato a prazo.   

16 Sim, número de segurança social e contrato temporário.   

17 Sim, número de segurança social.   

18 Sim, número de segurança social. Contrato não. 

19 Sim, número de segurança social. Contrato não. 

20 Sim, número de segurança social. Contrato não. 

21 Sim, número de segurança social. Contrato não. 

22 Sim, os dois.   

23 Sim, tem ambos.  

24 Sim, tem ambos.   

25 Sim, temos tudo isso.   

26 Sim, tenho os dois.   

27 Sim, tenho.   

28 Só número de segurança social.   

29 Tem ambos.  

30 Tenho contrato e número de segurança social, sim.  

 

Quadro LXXXII - Tem Contrato de Trabalho? E Número de Segurança Social? 

Para os Trabalhadores Nepaleses Entrevistados (N = 30) 

Elaborado pela autora, 2017      
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N Conhecia alguém em Portugal/Lisboa antes de decidir migrar? E na Europa? 

1 Conhecia colegas engenheiros do Nepal a estudar no Porto. Mas escolhi a universidade porque são bons nos 
temas (estruturas, pontes, etc) que me interessam agora, e têm bons especialistas.  

2 Conhecia na Europa. Vim para a Alemanha porque tinha uma relação pessoal, mas tive problemas e decidi 
separar-me dele. Em Portugal eu estava em branco, não conhecia ninguém, nada, não tinha contactos.  

3 Conhecia na Europa... em cada país... e em Lisboa também, fui conhecendo... 

4 Conhecia pessoas na Alemanha e pouco mais... também temos amigos no Canadá. 

5 Em Portugal não. Na Irlanda sim. E em Inglaterra.   

6 Em Portugal tinha amigos.... na Alemanha também.   

7 Na Europa sim, em Portugal não. Apenas me informei sobre as escolas melhores e com mestrado em inglês, 
e também sobre a possibilidade de continuar a trabalhar cá depois de terminar, porque o mestrado é muito 
prático. Como odeio frio, Portugal também fez sentido.   

8 Não conhecia, vim sozinha com a minha filha... que tem 18 anos e estuda cá... ela já sabe português muito 
bem e as amigas dela são todas portuguesas. Na Europa tinha contactos, mas poucos.   

9 Não conhecia... vim para Inglaterra com a minha namorada na altura... depois acabámos, ela voltou para o 
Nepal e eu fiquei em Inglaterra.... as nossas famílias não queriam, mas viemos na mesma... Em Portugal 
tinha os meus "tios" [corregionais] apenas... 

10 Não conhecíamos em Portugal... conhecemos muita gente em Inglaterra... estivemos lá 7 anos... agora 
vamos conhecendo aqui. 

11 Não, a maior parte dos nepaleses que vêm não sabem nada do país, mas sabem que é o sítio onde é mais 
fácil obter residência. Na Europa tinha contactos sim, UK e Paris.... 

12 Não, mas já vivíamos no Reino Unido há vários anos, onde estudámos e casámos....    

13 Não.   

14 Não... contactei alguns Bahun que cá moravam através dum grupo de expats online.  

15 Não... vim por acaso quase, à aventura, com uma amiga nepalesa com quem tinha ido para a Irlanda antes....  

16 Pessoalmente, não... tinha contactos... fomos vindo da Alemanha, onde mora um grande amigo meu, depois 
França e acabámos aqui porque seria mais fácil obter o cartão... embora os salários sejam baixos... mas a 
minha esposa ganha bem. 

17 Sim, alguns amigos Sherpas, mas pouco...   

18 Sim, conhecíamos em Portugal e na Europa. O meu marido é editor do [jornal] Nepali News, que tem 
escritórios em toda a Europa, por isso tínhamos contactos. Mas também na NRNA e associações. Tentámos 
contactar as pessoas antes de vir, saber como era.... 
Agora disseram-nos que precisam do meu marido nos escritórios de Londres e gostávamos de ir.... dentro de 
6 meses a 1 ano.  

19 Sim, em Lisboa, o meu marido tinha amigos. Conhecia as mulheres deles.    

20 Sim, em Portugal conhecia mal uma ou duas pessoas com quem tinha tido contacto em Inglaterra... mas 
como vim gerir negócios grandes passei a conhecer muita gente rapidamente. Na Europa sim, no Reino 
Unido onde estudei e trabalhei e na Suíça, porque já antes lá tinha ido tomar conta de negócios do meu 
actual patrão.  

21 Sim, em Portugal tinha amigos e familiares. E conhecia na Bélgica, onde estudei.   

22 Sim, estava com o meu marido em Inglaterra... ele começou por ser militar, depois tornou-se funcionário 
público.... e aqui [em Portugal] é homem de negócios....   

23 Sim, na Europa. Em Portugal ninguém. Queria a autorização de residência para ficar na Europa.   

24 Sim, na Suíça já tinha uma irmã. Em Portugal não tinha conhecidos, mas vi os fóruns de expats e informei-
me.   

25 Sim, o meu irmão, cunhada, sobrinhos.   

26 Sim, o meu marido já cá estava há 3 anos. Conhecia familiares na Bélgica e Espanha.   

27 Sim, o meu marido já tinha vindo há um ano... ele tinha amigos cá, na direcção da NRNA e outras.... na 
Europa conhecemos no Reino Unido.   

28 Sim, os meus tios moram cá há mais de 20 anos.... foram os primeiros, praticamente... na Europa conhecia 
outro tio em Itália.   

29 Sim, pessoas da NRNA e outros nepaleses em Inglaterra que já tinham vindo para cá, por não terem vistos 
lá...   

30 Sim, tinha amigos em Portugal e família no Reino Unido.   

 

Quadro LXXXIII - Conhecia alguém em Portugal/Lisboa antes de decidir migrar?                             

E na Europa? Para os Trabalhadores Nepaleses Entrevistados (N = 30) 

Elaborado pela autora, 2017         
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N 
Informou-se/informaram-no(a) previamente sobre a cidade 
e o país antes de vir? Quem? 
 

Se não - Porquê/Como é que acabou por vir para 
Portugal? 
 

1 
Sim, um pouquinho apenas.... sabíamos que poderíamos ter residência, com 
trabalho... nos fóruns online, falámos com algumas pessoas cá... 

Vim porque me disseram que a legalização.... era mais fácil... não era 
tão estrito.... e o clima parecido com o nosso. 

2 
Sim, sim... já tínhamos amigos aqui, que tinham vindo de Inglaterra. Vim porque dava aulas e fiquei sem emprego, estava 

desempregado... Como a maioria dos nepaleses, sabia que aqui 
conseguiria a residência... 

3 
Sim, os meus amigos foram-me dizendo como as coisas funcionavam. Vim para obter a autorização de residência e passaporte, para a 

minha filha estudar... 

4 
Sim, o meu marido sabia tudo.... e depois amigos que fomos fazendo cá. Teve a ver com a legalização na Europa... primeiro viémos para a 

Nazaré onde tínhamos conhecidos e a minha mulher arranjou logo 
emprego numa loja... foi divertido mas tivémos de vir para Lisboa. 

5 
Sim, o meu marido informou, e outros nepaleses cá. Reunificação familiar [juntar-se ao marido]. Depois disso já chegaram 

os meus sogros também. 

6 
Sim, nos fóruns de emigrantes nepaleses na Europa.... sabia um pouquinho de 
português, estudei online. 

Reunificação familiar [juntar-se ao marido].  

7 
Sim, no Dubai informei-me que seria o país mais fácil para vir obter os papéis e 
também estudar em inglês na minha área. 

Reunificação familiar [juntar-se ao marido, com a filha].  

8 
Sim, informei-me. Recebi a ajuda da comunidade nepalesa... vim viver com amigos, 

aprender a língua e procurar trabalho... porque com o trabalho 
recebemos o "cartão".  

9 
Sim, informaram. Questões ligadas aos meus interesses de investigação. 

Eventualmente também gostaria de deixar o Nepal e trazer a minha 
mulher e filha... o meu filho está nos Estados Unidos a estudar. 

10 Sim, as pessoas do Nepali News, o Presidente da NRNA.... Projecto de mestrado compatível. 

11 
Sim, amigos... contactos que entretanto fizemos cá... outros Newares que estão 
cá há muito tempo... 

Para ter o meu próprio negócio e também a residência [autorização 
de]. 

12 Sim, amigos e familiares informaram. Para tentar a autorização de residência. 

13 Sim, alguns amigos informaram por alto. Para legalização e para continuar os estudos. 

14 
Sim, a minha família cá. Para conseguir a autorização de residência e passaporte... e também 

porque é um país agradável. Reunificação familiar. 

15 
Quase nada... sabia que a legalização seria mais fácil e depois encontrei um 
mestrado em inglês... foi por isso.  

Não se aplica. 

16 Quase nada... outros nepaleses ajudaram-me. Não se aplica. 

17 Pouco... apenas o essencial. Não se aplica. 

18 

Pouco, tínhamos algumas ideias.... de que era um país muito turístico e eu 
trabalhei nessa área por vários anos, em Singapura e no Qatar. Pensei que teria 
boas hipóteses nos hotéis. 

Não se aplica. 

19 
Os meus "tios", sim.... mas eu sabia muito pouco e ainda hoje não entendo a 
língua (apesar de ter tido aulas de língua portuguesa)....  

Legalização. 

20 Os amigos cá fizeram-no.... da NRNA etc... Não se aplica. 

21 O meu marido veio primeiro. Reunificação familiar. 

22 
Não sabia nada.... mas depois até gostei. Gosto de trabalhar no centro de Lisboa, 
tenho tudo próximo. 

Legalização. 

23 
Não muito... eu tinha algumas ideias devido à minha formação em relações 
internacionais.  

Legalização. 

24 
Informei-me um pouco com colegas nepaleses, mas muito também pesquisei 
online... 

Não podia ficar na Suíça depois de trabalhar como au pair... não tinha 
o visto... e Portugal é como um refúgio até ter os papéis... sabia que 
não queria voltar ao Nepal. 

25 Informei-me sozinho, na net. E um professor meu já conhecia. Não podia ficar mais em Inglaterra .... [visto não renovado] 

26 
Informei-me num fórum para Expats.... estava em Israel na altura e queria vir 
para a Europa. 

Informaram-nos previamente. 

27 

Informámo-nos mas não muito... [risos]. Foi uma questão de legalização e também de fazer aquilo que já tinha 
feito para o meu patrão no Reino Unido, mas agora no Sul da Europa 
e Suíça... é um grande homem de negócios e contrata pessoas com 
formação em management. 

28 
Informámo-nos com outros nepaleses.... viemos porque os nossos vistos não 
foram renovados lá. 

Foi para nos legalizarmos... 

29 

Sim, sabia tudo! Estudei o país antes de vir, a língua.... estudei gestão e línguas 
na Tribhuvan University, então eu tinha essa curiosidade.... depois estudei gestão 
hoteleira em Singapura e cá na Nova, gestão.... e tive formação em massagem 
terapêutica! 

Facilidades na obtenção de autorização de residência/legalização no 
espaço europeu. 

30 
 
 

Eu informei-me... online e por conhecidos da minha região de origem (Gorkha). 
Sabia para onde vinha, porque aqui, em princípio, conseguiria autorização de 
residência... Vim a uma conferência em Itália... aproveitei para ficar na Europa... 
vim aos poucos, ficando temporadas em cada país com conhecidos... e viajando 
entre países de autocarro.  

Consegui entrar no programa de PhD e vim para isso mas também 
para me legalizar. Consegui uma bolsa e isso ajudou-me. 

 

Quadro LXXXIV - Informou-se/informaram-no(a) Previamente Sobre a Cidade (Lisboa)                         

e o País Antes de Vir? Quem? Se não - Porquê/Como é que acabou por vir para Portugal? 

Para os Trabalhadores Nepaleses Entrevistados (N = 30) 

Elaborado pela autora, 2017 

N 
Que montantes investiu para vir até Portugal?   Em 
quê? 

Contactou/contactaram-no directamente no Nepal, 
veio por intermédio de alguém? 
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Quadro LXXXV - Que montantes investiu para vir até Portugal? Em quê?                                      

Contactou/contactaram-no directamente no Nepal, veio por intermédio de alguém? 

Para os Trabalhadores Nepaleses Entrevistados (N = 30) 

Elaborado pela autora, 2017    

 

 

1 
Vendemos tudo o que tínhamos no Qatar... mobílias, tudo... temos vivido 
das nossas poupanças...  

Vim sozinha, só com contactos dos blogues de expats. 

2 
Uns 7 mil euros... Vim só porque me disseram que aqui seria mais fácil continuar a estudar 

e legalizar-me. 

3 
Uns 3 mil euros de início, mas depois investi mais no restaurante....  Vim porque essa relação que eu tinha na Alemanha terminou.  

4 
Tudo... em alojamento, viagem, comida até conseguir um trabalho...  Vim por meio dos meus tios, que moravam na Europa e sabiam que eu 

tinha uma boa formação, em Singapura.... acharam que poderia ajudá-
los nos negócios. 

5 

Talvez 3 mil euros para vir, já tinha poupado no Dubai, mas como vim com 
bolsa foi menor o investimento.... outras pessoas investem montantes 
maiores.  

Vim por intermédio dum professor meu que já conhecia o Técnico. 

6 
Poucos milhares de euros.  Vim por intermédio dos meus familiares cá em Portugal, do Dubai. 

7 
Nos vistos e viagens... bastante.  Vim por intermédio do meu patrão, já com trabalho assegurado. 

8 

Não sei... 3-4 mil euros.  Vim por intermédio do meu marido. Ele foi o primeiro a chegar. Depois 
vim eu com o nosso filho, que já fala português... e depois vieram os 
meus sogros o ano passado, para nos ajudarem em casa e a tomar conta 
do menino. 

9 
Não sei bem... já estava em Itália há 3 anos.... talvez 3-4 mil euros.   Vim por intermédio do meu marido. Depois eu vim com a minha filha. 

Queríamos que ela estudasse e também ter os papéis na Europa. 

10 Investimos na renda inicial... a viagem foi low-cost.  Vim por intermédio de amigos que me falaram do país. 

11 
Investimos dezenas de milhares de euros nos vistos para os quatro... depois 
de chegarmos, ficámos com amigos.  

Vim por intermédio de amigos e familiares que já cá viviam. 

12 
Investi uns poucos milhares de euros.... viagens, comida, alojamento.... 
matrículas.  

Vim por intermédio de alguns conhecidos [de Inglaterra] que já estavam 
cá. 

13 
Investi talvez 5 mil euros.... viagem, estadia, alimentação, visto.  Vim por intermédio da Universidade Tribhuvan, em Catmandu, onde sou 

professor. Mas as universidades passam por uma crise no Nepal, muita 
incerteza, cortes, fechos constantes... 

14 
Investi pessoalmente, mas também tive ajudas de custo com a bolsa...  Vim para a Suíça por intermédio do casal para quem trabalhava como au 

pair. Depois, para cá, por razões práticas. 

15 

Investi num visto estudante e de resto tenho tido bolsa... senão era 
impossível.  

Vim depois de pesquisar as melhores opções no Dubai... Candidatei-me 
ao curso PhD com bolsa internacional, um curso em inglês. E decidi vir 
porque foi aceite, felizmente. Fiquei muito contente. No curso há alunos 
de todo o mundo. Eu sou o único nepalês, mas há mais asiáticos. 

16 Investi no visto, na passagem... talvez 7 mil euros.  Vim da Bélgica, com o meu marido. 

17 Investi no visto e viagem. Vim a partir da Alemanha, tinha sido au pair. 

18 
Investi na viagem para Itália e nas estadias em cada país... mais de 10 mil 
euros.  

Viemos por intermédio dos escritórios europeus do Nepali News... foi 
um pouco uma aventura... Eu também faço parte dum partido político 
[nepalês]... os sociais democratas. Também tínhamos esses contactos.  

19 
Investi cerca de 7 mil euros no total.... com ajuda de familiares. Por intermédio do marido. 

20 
Em transportes e alojamento. Uns milhares de euros no Nepal, para obter 
visto para a Europa. 

Por intermédio de amigos que já cá estavam. 

21 
Da Irlanda para cá, não foi muito..... do Nepal para a Irlanda sim. Ficámos lá 
1 ano! 

Não... vim para Inglaterra com a minha namorada, estudar.  

22 
As poupanças que tinha.... em casa e comida, viagem... procura de 
trabalho.  

Não... Vim nesta aventura europeia com a minha melhor amiga 
nepalesa. Decidimos tentar trabalhar na Europa... e ainda cá estamos! 

23 Algumas poupanças...   Não. Estava em Inglaterra há 8 anos, casei lá. 

24 
Algumas poupanças, mas não foi caro [veio de Gales].  Não. Depois de me formar voltei ao Nepal, trabalhei lá, regressei à 

Alemanha, mas não resultou. 

25 

9 mil euros pelo menos... em vistos para a Europa, para fazer tudo legal... 
vendemos tudo o que tínhamos no Qatar.... re-alugámos o apartamento... 
mas mobílias e tudo, vendemos.... e perdemos uma parte, porque os novos 
inquilinos ficaram-nos com muita coisa.... que podíamos ter vendido nós ou 
guardado. Não foram muito honestos. 

Não.  

26 8-9 mil euros... vistos, viagem, aluguer.  Não. 

27 
8 mil euros, para mim e a minha filha.  Não, vim sozinha [com a filha] a partir de Israel, para onde já tinha ido 

contratada como auxiliar Geriátrica. Estive lá 7 anos. 

28 
5-6 mil euros. Vistos, avião...  Não, vim com o meu marido do Qatar... antes disso, viemos de 

Catmandu para o Qatar. 

29 2 mil euros... passagem, estadia.  Não, viemos de Inglaterra. 

30 
 
 

Aahh... nós passámos no comboio do Canal da Mancha para França... mas 
ilegais, junto à bagagem... foi um grande risco.... não gosto muito de falar 
nisso... tínhamos as poupanças de 7 anos em Inglaterra.... para alugar casa 
quando chegássemos... e procurar trabalho.   

Não, eu é que quis vir. Não ia evoluir ficando lá. A situação nas 
universidades era muito má... sempre fechadas por causa da 
conturbação política. Eu não queria que me responsabilizassem pelo 
que os políticos faziam... não tinha a culpa.   
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N 
Já auxiliou alguém a vir? Como/Quem? 
 

Como é que chegou a Portugal - qual o trajecto de 
migração seguido? 

1 
Também não.    Qatar - Alemanha - Holanda - França - Portugal. 

Sempre de avião (só um autocarro).  

2 

Só depois de chegarem aqui, com as aulas 
de língua portuguesa e alojamento, etc... 
mas tenho  tido sobretudo visitas 
temporárias de amigos.  

Paragens em Roma - Nápoles - Norte de Itália - 
França - Espanha/País Basco e Lisboa. Usou 
autocarro desde Itália. Tinha contactos coétnicos e 
da mesma região de origem... e também do mundo 
académico.  

3 
Sim, umas centenas... sobretudo dando a 
informação de que precisam. 

Nós chegámos directamente do Nepal, via Dubai. 
No Dubai também existiam contactos do Nepali 
News e deste partido do qual faço parte.... 

4 

Sim, sobrinhos e outros que entraram em 
contacto comigo.  

Nepal-Singapura (onde estudou e trabalhou)-Nepal 
(foi buscar a mulher)-Qatar (onde trabalharam 
vários anos)-Alemanha-França-Portugal. Usámos 
avião e autocarro. Mais avião.     

5 Sim, outros primos.    Nepal > Suíça > Portugal. 

6 
Sim, outros nepaleses no Reino Unido.    Nepal > Singapura > Itália > Portugal. 

7 
Sim, outros amigos de Inglaterra... 
Indicando trabalhos, sítios para estudar, 
alojamento...    

Nepal > Reino Unido/Gales > Portugal. 

8 

Sim, os meus sogros... e o meu marido 
ajudou mais pessoas, dando informações 
ou contactos... é o mínimo que podemos 
fazer por outros.    

Nepal > Reino Unido > Portugal. 

9 

Sim, muita gente.... uuui! Dando emprego 
nos restaurantes, ensinando a língua.... 
pessoas de muitas grupo étnicos.... jovens, 
mais.    

Nepal > Reino Unido > Portugal. 

10 
Sim, mas só através duma ONG da qual 
faço parte. Trazemos pessoas com 
problemas de saúde para se tratarem.   

Nepal > Reino Unido > Portugal. 

11 

Sim, mais pessoas ligadas ao Nepali News 
e outros nepaleses. Depois de chegarem 
também, fazemos sessões de boas-vindas 
e acompanhamento na Sociedade de 
Mulheres Nepalesas, para dar toda a 
informação e ajuda que elas precisem.... já 
ajudámos muitas mulheres e reunimos 
regularmente... Outras vezes temos 
apenas conversas com elas. As questões 
de saúde, matrimoniais e saber onde 
deixar os filhos são problemas principais.  

Nepal > Portugal. 

12 

Sim, bastantes pessoas... conhecidos... 
mas também avisando-os para não serem 
enganados pelas empresas da 
agricultura...  

Nepal > Israel > Portugal. 

13 Sim, a minha mãe. Ela veio do Nepal.  Nepal > Irlanda > Portugal. 

14 Sim, a minha esposa e pais. Nepal > Irlanda > Portugal. 

15 

Se alguém nos pergunta respondemos a 
verdade... que em média os salários aqui 
em Portugal são muito baixos e é difícil 
sem saber a língua. Eu já falo muito bem 
porque comecei a aprender com colegas 
portugueses logo no primeiro trabalho e 
eu sabia falar espanhol... estudei... então 
é parecido. Mas claro que para tratar da 
autorização de residência e estar legal, 
aqui consegue-se. Se tiveres um trabalho 

Nepal > Inglaterra > Portugal.  
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consegues tudo. 

16 
Quando posso... quero que as minhas 
irmãs venham também.  

Nepal > Inglaterra > Portugal. 

17 
Não.... só eu e ela nos ajudámos.... um ao 
outro. 

Nepal > Índia > Portugal. 

18 

Só dei conselhos sobre bolsas e estudos 
na Europa.  

Nepal > Índia > Dubai > Portugal. 

19 
Só com informações.    Nepal > Índia > Alemanha > Portugal. 

20 
Não. Só ajudei algumas pessoas novas 
aqui.  

Nepal > Dubai > Portugal. Avião. 

21 
Não. Ajudei pessoas depois de já cá 
estarem.   

Nepal > Dubai > Portugal. 

22 
Não.    Nepal > Dubai > Portugal. 

23 
Não.    Nepal > Dubai > Portugal. 

24 

Não.    Nepal > Delhi > Portugal (avião). 
Não me identifico com a rota de Chipre e Europa  
do Sul... Acho que a maior parte dos nepaleses que 
vêm não têm uma rota específica. Vêm com visto de 
estudante, visto de turista, visto para actividades 
culturais. Quando passam por outros países, 
geralmente é a Alemanha, França, Reino Unido, 
Dinamarca, onde as comunidades são maiores...  

25 Não.    Nepal > Bélgica > Portugal. Autocarro, avião. 

26 
Não.    Nepal > Bélgica > Portugal. 

27 
Não.    Nepal > Bélgica > Espanha > Portugal. Avião e 

autocarro. 

28 
Não.    Nepal > Alemanha > Portugal. Avião sempre. 

29 

Não.    Nepal > Alemanha > Portugal. 

30 
 
 

Às vezes respondo a questões nos fóruns 
para expats.... mas só isso.  

Nepal > Alemanha > Portugal (passagem prévia por 
Espanha).  

 

Quadro LXXXVI - Já auxiliou alguém a vir? Como/Quem?                                                                                             

Como é que chegou a Portugal - qual o trajecto de migração seguido? 

Para os Trabalhadores Nepaleses Entrevistados (N = 30) 

Elaborado pela autora, 2017 
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N 

Quais os seus planos de vida a médio/longo prazo - 
tenciona migrar para algum outro país, depois de 
Portugal? Porquê? 
 

Ou tem familiares, colegas ou amigos que 
assim ponderem, ou que já tenham ido para 
outro país? Porquê? 
 

1 

Tencionar, sim.... mas primeiro as coisas precisam de correr bem 
aqui. Para um país onde os salários fossem melhores, não me 
importava.... 

Tenho colegas e amigos... que saíram para outro país... tanto 
de Portugal como do Nepal... por causa da situação 
[instabilidade] política lá.  

2 
Talvez.... voltar a Inglaterra... aqui o clima é bom e consegue-se 
autorização de residência, mas os salários são muito pequenos... não 
dá quase para viver. É difícil.  

Tenho amigos que foram para a Bélgica, outros regressaram 
ao Nepal...  

3 
Talvez, mas para já não.   Sim... conhecidos que foram para a Alemanha ou Inglaterra.   

4 
Talvez Inglaterra, mas ainda não sabemos... quando tiver passaporte 
aqui.  

Sim, vários... é comum depois de estarem legalizados 
quererem trabalhar noutro local do norte da Europa. 

5 

Sim, temos em vista Inglaterra... Por causa da vaga lá que o Nepali 
News ofereceu ao meu marido... daqui a 6 a 12 meses... para as 
crianças também será bom... ele aprende melhor inglês e ela [a filha 
é mais velha] pode frequentar uma universidade inglesa, onde o 
ensino é muito bom.  

Sim, tenho amigos nepaleses que foram para o Norte da 
Europa ou para os Estados Unidos.   

6 
Quero terminar o meu projecto e depois vamos ver... se consigo ficar 
a trabalhar, ou posso fazer o doutoramento noutro sítio.   

Sim, tenho amigos que regressaram ao Reino Unido, ou foram 
para a América ou Nepal. 

7 

Quero estar legal aqui, se tudo correr bem talvez vá para outro país... 
mas gosto deste trabalho central... de início foi complicado... eu não 
sabia fazer nada e nem a língua entendo ainda.  

Sim, tenho amigos que já foram para outros países, Reino 
Unido, Dinamarca...  

8 
Por agora não... consegui uma pequena bolsa aqui e já sei algum 
português, quero acabar o mestrado e continuar.... se emigrasse 
talvez voltasse à Irlanda.   

Sim, tenho a minha irmã na Suíça... já tinha... ela é au pair e 
gosta de estar lá.... mas se não lhe derem o visto talvez venha 
para cá. Já a visitei e também gosto muito.    

9 

Para já, não.... Já sabemos bem a língua e estamos adaptados... o 
clima e as pessoas são simpáticas, no trabalho só tenho colegas 
portugueses e damo-nos muito bem. Praticamente cresci em 
Inglaterra, então não é tão diferente.... Talvez um dia mais tarde 
quando tivermos os passaportes.  

Sim, temos conhecidos que emigraram... para Espanha por 
exemplo. 

10 

Para já não, é esta a minha carreira... quero trazer a minha mulher. 
Talvez França, se conseguir um lugar na embaixada.... mas mais tarde 
verei. Para já estou bem aqui e tenho contacto privilegiado com 
todos os nepaleses.  

 Sim, também temos família no Reino Unido... 3 cunhados 
meus [3 irmãos do marido] e as suas famílias... será uma 
grande ajuda. Alguns nepaleses em Lisboa vão para o norte da 
Europa trabalhar.... porque lá os salários são superiores.  

11 

Os salários aqui são baixos... mas a minha mulher já tem um bom 
emprego e muitos amigos portugueses... acho que se conseguir 
investimentos no aluguer de apartamentos ou hotelaria ficarei uns 
anos mais. Se não, talvez Alemanha ou EUA. 

Sim, sei de algumas pessoas que foram para Dinamarca... mas 
eu estive em Israel... gosto de sol. 

12 

No início pensava que sim... mas estou bem, a minha filha está a 
começar a universidade... o clima e as pessoas ajudam-nos... gosto 
muito de contactar com tanta gente diferente no dia-a-dia e agora 
não troco...  

Sim, Holanda e Inglaterra... e muitos alunos nossos também 
foram. Devido aos salários mais elevados.   

13 
Não, já não....! Tenho família aqui, filha, sobrinhos.... tudo. Uma 
sobrinha a entrar na Universidade agora.... E eu e a minha mulher 
trabalhamos, temos a nossa casa....   

 Sim, conheço. Pelo trabalho e salários, ou porque tinham 
familiares nesses países.   

14 
Não, gostaria de ficar aqui. Sim, amigos em Lisboa que foram para a Dinamarca ou 

Estados Unidos... por uma questão de nível de vida ou ajuda 
familiar nesses sítios.  

15 
Não, a nossa filha está na escola e tem de terminar.  Sim, alguns vão para a Alemanha, Canadá, Espanha.... os 

salários são melhores, preferem...   

16 
Não sei.... por enquanto estou bem... vamos ver, talvez regresse ao 
Norte da Europa... Noruega ou Dinamarca... mas eu gosto do sol e do 
mar aqui.  

Sim, alguns nepaleses vão para outros países...  

17 

Não sei... gostava de trazer o meu filho do Nepal. Talvez morar na 
Dinamarca ou Holanda. Mas, para já, quero ficar aqui. Aqui o clima é 
bom, lá eu não me ia adaptar ao frio e escuro... gostava de receber o 
passaporte português primeiro... não falta muito tempo. E a minha 
mulher gostava de trabalhar como enfermeira aqui [ela chegou com 
a filha há 1 ano].  

Sim, alguns foram...   

18 

Não sei, talvez a Suíça em definitivo, ou numa grande parte do ano. 
Vai depender como correm os nossos negócios de hotelaria lá, que 
visito habitualmente.  

Sim, alguns colegas foram fazer projectos noutros países.  

19 

Não sei, primeiro pretendo terminar o curso de doutoramento e 
depois logo vejo. Talvez outro país como a Alemanha ou voltar ao 
Nepal. Casei antes de sair do país. 

Sim, alguns amigos nossos mudaram-se de Portugal para 
outros países desde que cá estamos: Reino Unido, Bélgica... 
Espanha [onde agora têm de esperar menos tempo pela 
legalização]. Lá ganham melhor. Têm os serviços sociais 
[estado social] e mais regalias... ou têm filhos já grandes que 
querem que estudem noutros países, na faculdade. 

20 
Não sei, para já não.... queremos ficar e a nossa filha vai para a 
universidade. E temos de trazer a outra filha mais nova. 

Sim, alguns amigos e alunos... uns para Inglaterra, outros 
Bélgica ou Holanda... foram tentar um emprego melhor, com 
salário melhor...   
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21 

Não sei, para já gostaria de ter uma residência em Portugal após 
terminar o pós-doutoramento. Isso faria uma ponte para a Europa 
mais fácil, para a minha família. Eu e a minha mulher morámos 10 
anos fora do Nepal na ex-União Soviética... vivemos a queda da União 
Soviética... o meu filho era pequeno e estávamos a fazer o 
doutoramento, ambos. Demorámos 4 anos para aprender a língua... 
Estamos habituados a viver em situação de privação... e criámos uma 
cultura europeia... havia estudantes de todo o mundo em Rostov. 

Normalmente os nepaleses depois de obterem nacionalidade 
voltam à Europa do norte... Salários melhores.  

22 
Não sei, não... não planeio juntar-me à minha mulher nos EUA, 
vivemos separados há muito tempo.... gostaria de ficar aqui com a 
minha família. Sou bem acolhido, sinto-me em casa.  

Muitas pessoas vão para a Dinamarca, Alemanha, França, 
Reino Unido... pelo salário, mas eu já tenho aqui amigos 
portugueses e gosto do sol. 

23 

Não sei, depende como correr aqui... agora o nosso filho é pequeno e 
anda no jardim de infância aqui. Mas eu sempre fui professora de 
inglês no Nepal, o meu marido também era professor. Se viermos a 
escolher algum país, talvez o Reino Unido.... sei que domino bem a 
língua e, para o nosso filho estudar, é bom.  

 Isso sim, conheço muita gente que não fica.... ou que pensa 
emigrar quando tiver o cartão da residência. Querem ganhar 
mais.... eu estou bem aqui.   

24 
Não sei ainda.... por agora não, talvez mais tarde. França, por 
exemplo, eu gostaria... só porque o nível de vida é melhor.  

 Há muitos nepaleses aqui que viajaram para o Norte da 
Europa... mas não só. As nossas famílias nucleares estão todas 
no Nepal e Austrália.  

25 

Não sabemos, talvez voltar a Inglaterra. Quem sabe. Mas agora não.  Conheço muita gente que já foi para o norte da Europa depois 
de receber a autorização de residência aqui. Voltam uma vez 
por ano para pagar os seus impostos... lá têm trabalho ilegal. 
Não quero isso.  

26 

Não pretendo, agora tenho o meu negócio aqui e está a correr 
bem.... porque o turismo está em alta e vai crescer muito mais.... 
estudámos isso e previmos que fosse assim [ele e sócios]. E a ONG já 
me ocupa muito tempo aqui também.... por vezes vou ao Nepal, 
Londres ou Estados Unidos visitar familiares e acompanhar a ONG 
lá.... mas pretendo ficar aqui.  

Amigos daqui que foram, sim, tenho.... até para o Nepal.    

27 

Não penso, os meus filhos estudam aqui e vamos ter de ficar. Pelo 
menos por agora.  

Alguns nepaleses partem para Holanda, Dinamarca, agora 
Espanha porque têm de esperar menos tempo pelos papéis 
[legalização].... à procura de trabalho. Mas temos recebido 
muita gente também, todas as semanas chegam pessoas 
novas.   

28 

É provável.... vamos ver como corre aqui. Os salários são melhores 
noutros países. E quero uma carreira. Também gostaria de tentar o 
Canadá. 

 Alguns conhecidos meus aqui emigraram para outros sítios, 
sim... a razão normalmente é educar os filhos em Inglaterra 
ou ter melhores salários nalgum país.... para dar uma vida 
melhor à família.   

29 

Ainda pensámos no Canadá... o meu marido... mas eu preferia ficar 
na Europa... E em Portugal tenho um bom trabalho, tive sorte... gosto 
do clima, é parecido a Catmandu... e da comida e dos meus colegas 
portugueses... eu gostava de ficar mais tempo, já estou habituada 
aqui. Não quero ir para outro lugar na Europa. Mas vai depender do 
S. [marido].  

Alguns amigos, sim... por causa dos salários.  

30 
 
 

Ah não, temos tantos amigos e familiares aqui.... quero ficar cá. 
Sabemos português, isso ajuda. A minha filha é portuguesa.  

Alguns amigos foram para o Reino Unido... tinham lá família, 
era mais simples.  

 

Quadro LXXXVII - Quais os seus planos de vida a médio/longo prazo - tenciona migrar para 

algum outro país, depois de Portugal? Porquê? 

Ou tem familiares, colegas ou amigos que assim ponderem, ou que já                                                        

tenham ido para outro país? Porquê? 

Para os Trabalhadores Nepaleses Entrevistados (N = 30) 

Elaborado pela autora, 2017 
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N 
Quando chegou a Portugal, quais foram as maiores 
dificuldades que enfrentou? 

Como/Com Quem conseguiu 
alojamento? 

1 
Tiveram a ver com a língua... mas como encontrei trabalho 
e estudos em inglês, não foi tão mau. A cultura também é 
diferente, mas eu gosto de ambientes multiculturais. 

Vim logo morar para uma casa, com o meu 
marido.  

2 

Sem dúvida, a língua... Mas chegámos à Nazaré e lá todos 
são amigáveis, convidavam-nos para jantares e festas... 
outra coisa: em Lisboa, detesto viver numa área onde se 
vêem tantos nepaleses, queria viver em bairros só de 
portugueses... embora eles não se misturem muito. Mas 
em Lisboa é mais impessoal... 

Vim morar com o meu marido.  

3 
Sem dúvida a língua e arranjar emprego.... muito muito 
difícil.  

Primeiro um quarto em Lisboa em casa de 
nepaleses, depois um quarto meu noutro 
sítio.  

4 

Quase nenhuma... mesmo a língua foi depressa, eu já 
sabia o italiano... tinha emprego garantido com o meu 
tio.... vim só para isso.... então não foi difícil. Depois 
conheci a minha mulher cá.... claro que ajudou. 

Primeiro fiquei num hotel no Martim 
Moniz, depois fui morar com outros 
nepaleses. 

5 
Os métodos de trabalho são diferentes... mas não foi difícil 
adaptar-me... toda a gente fala inglês, dos meus colegas...   

Primeiro com amigas e amigos nepaleses, 
agora prefiro uma hostel, estou mais 
sossegada.  

6 
Os baixos salários para o trabalho pesado... a língua... e 
não conhecer tanta gente como queria.  

Perguntámos e conseguimos um T1 
alugado a uma senhora portuguesa...  

7 

Nenhuma... tive sempre muita sorte com os colegas de 
trabalho... na Nazaré ajudaram-me muito.... faziam festas 
e toda a gente se conhecia, íamos aos fins-de-semana a 
casa uns dos outros.... Apenas a língua... tive de me 
adaptar... mas eu sabia espanhol e isso ajudou um 
bocadinho.  

O meu patrão assegurou alojamento.  

8 
Não conhecia ninguém, só o meu marido... a princípio foi 
difícil.   

Morei em sítios diferentes, com 
portugueses.  

9 
Língua, a língua.... e tantos impostos que os negócios têm 
de pagar!  

De início, conseguimos com amigos ligados 
ao Nepali News.  

10 

Humm.... a língua para tratar de papéis.... mas como vim 
trabalhar com nepaleses, isso acabou por não ser uma 
barreira tão grande.... no dia-a-dia sim.... a minha mulher 
teve mais facilidade em aprender do que eu.... para a 
minha filha foi mais difícil na escola.... mas já fala bem.  

Consegui alojamento com amigos 
nepaleses.  

11 

Habitação, língua..... burocracias. No meu trabalho lido 
com a tradução e certificação de documentos e validação 
de diplomas nepaleses para Portugal, passaportes, relação 
com notários portugueses.... aqui temos uma ideia de 
como a burocracia é cansativa. 
Muitos nepaleses adaptam-se à cultura ocidental, mas 
sempre se sentem nepaleses. 

Com outros nepaleses... vimos anúncios 
online, e por palavra de amigos.  

12 
Foi começar a aprender a língua..... mas no trabalho, 
contactando com clientes.... depois o meu marido ajudou 
[marido dá aulas de português].  

Com outros nepaleses.  

13 
Eu não sabia a língua e não conhecia ninguém... nem sabia 
absolutamente nada sobre o país. 

Com outros nepaleses que já tinha 
contactado online. Nos primeiros dias 
fiquei num hotel.  

14 

Eu já sabia um pouco da língua... estudei lá... foi cuidar do 
bebé pequeno, ou ter quem cuidasse enquanto eu ia 
trabalhar... esse foi o problema maior... encontrar 
trabalho também, um pouco. Mas depois criámos o nosso 
e correu bem.  

Com outras pessoas nepalesas, num prédio 
do tio do meu marido.  

15 

Aprender a língua... mas eu tinha a vantagem de já saber 
inglês fluentemente. Depois, saber como as coisas 
[serviços públicos, burocracia] funcionam. Para os meus 
filhos foi mais difícil na escola.... 

Com os meus tios... os prédios que temos 
alugados são dele.  

16 
Ainda entendo pouco a língua.... [abana a cabeça].... no 
primeiro trabalho ficava exausto porque trabalhava muitas 

Com os meus "tios"... eles não são de facto 
meus tios, são da mesma cidade que eu... 
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horas.   

17 Adaptar-me à língua e a procura de trabalho....  Com o meu marido e um casal amigo.  

18 
A língua..... e encontrar trabalho um pouco.... a cultura 
não, porque também é europeia.  

Com o meu marido e amigos.  

19 
A língua.... encontrar casa não, arranjei com os meus 
"tios", mas.... encontrar um trabalho foi muito, muito 
difícil.... demorei um ano.  

Com familiares.  

20 

A língua.... ainda não sei muito, por isso estou a tentar 
aprender... foi difícil mas neste trabalho posso não usar o 
português quase... e casa.... queria uma casa melhor, foi 
difícil encontrar barata. 

Com familiares.  

21 
A língua... e não conhecer os sítios.... uma coisa é dizerem-
nos online, outra diferente estar cá... é mais complicado 
estar num lugar novo. 

Com colegas nepaleses, também a fazer 
mestrado com bolsa.  

22 
A língua, sem dúvida.... para trabalhar é complicado. E 
mesmo para estudar, não há muita oferta em inglês.  

Com amigos e o meu "sobrinho" [cor-
regional], que também veio de Londres.  

23 
A língua, a cultura é um pouco diferente da inglesa.... foi 
mais uma adaptação. E não estava já habituada a tanto 
calor.  

Com amigos do meu marido, que já 
conhecíamos da Bélgica.  

24 

A língua foi o mais difícil... sabemos bem inglês mas nem 
toda a gente fala... por isso procurei trabalhar com 
turistas... e tratar dos papéis para a residência... as 
entrevistas no SEF foram difíceis.  

Com amigos da minha região.  

25 A língua e saber fazer os impostos.  Com amigos coétnicos.  

26 
A língua e encontrar trabalho... De resto a cultura é 
parecida com Israel.  

Com alojamento local, não eram nepaleses. 

27 
A língua e arranjar trabalho.  Com a universidade, tive alguma ajuda de 

colegas cá.  

28 
A língua e a diferença na comida....  Com a amiga que veio comigo da Irlanda. 

Primeiro ficámos numa hostel.   

29 

A língua ainda é difícil.... o problema era conciliar as aulas 
com os turnos do trabalho.... e só uma folga por semana, 
rotativa.  

Alugámos um sítio antes de virmos, online.  

30 
 
 

A cultura e a língua.  Alugámos um apartamento para nós 
(casal)... vimos anúncio.  

 

Quadro LXXXVIII - Quando chegou a Portugal, quais foram as maiores dificuldades que 

enfrentou? Como/Com Quem conseguiu alojamento?  

Para os Trabalhadores Nepaleses Entrevistados 

Elaborado pela autora, 2017 
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N Com quem mora actualmente? 
Que tipo de obstáculos lhe foram/são colocados pela 
língua e como os ultrapassou?  

1 
Numa hostel, com pessoas que visitam 
Lisboa ou outras que moram lá, 
portugueses e europeus. 

Um pouco difícil de início.... agora já sei umas palavrinhas, sim... no dia-
a-dia do restaurante aprende-se... com os clientes.... com os turistas 
falo inglês e não há problema. Devia haver mais informações em inglês.  

2 

No mesmo prédio, mas no 4º piso... é um 
apartamento maior e dividimos com mais 2 
casais nepaleses... Tentei gerir outro 
apartamento da senhoria e alugá-lo 
também... vamos ver. 

Tive aulas e fui muito disciplinada.... estudava muito, no trabalho 
também aprendi muito mais. De início foi um problema, mas mais para 
o meu marido... eu sou boa a línguas. 

3 

É senhorio dum apartamento (que arrenda 
a estudantes e trabalhadores nepaleses) e 
mora com a mulher e filha noutro 
apartamento, no mesmo prédio. 

Para procurar trabalho e pedir informações, a língua é uma barreira... 
às vezes recusam falar inglês connosco... aí temos dificuldades... 
mesmo no supermercado, temos de falar português.... a fazer 
compras... na segurança social.  

4 
Com vários estudantes internacionais. Nos tipos de trabalho a que podia concorrer... e no dia-a-dia, para 

resolver coisas ou perguntar informações... os portugueses não gostam 
muito do inglês. O meu inglês também é mau.  

5 
Com uma amiga nepalesa e a minha filha. No início só sabia inglês, foi complicado... depois de aprender a língua 

pude tratar de outras coisas, ter mais clientes portugueses, falar com 
eles no sushi....  

6 

Com outros nepaleses. Primeiro, os 
nepaleses contactam outros nepaleses em 
geral, depois pessoas que já conheciam ou 
com quem tinham contacto no Nepal. Há 
tendência para pessoas da mesma região 
se entreajudarem, assim como pessoas do 
mesmo grupo étnico ou casta.  

Na bibliografia foi um problema... e para fazer amigos portugueses de 
início.... tive algumas aulas com uma professora nepalesa.  

7 

Com outros nepaleses, homens e 
mulheres... várias grupo étnicos, mesma 
região de origem. 

Muitos... só nos trabalhos a falar com as pessoas... mas é difícil para 
mim... o inglês não, é fácil. 

8 
Com outros nepaleses que entretanto 
conheci aqui. 

Muitos... tive de seguir as aulas de Pramod [professor nepalês]... na 
Junta de Freguesia não falam inglês... e noutras repartições públicas 
também não... 

9 
Com outros nepaleses e o meu namorado. 
A maioria são Newars, mas não só.  

Falando inglês.... tive aulas de português... na diplomacia não temos de 
falar a língua local, vamos aprendendo.  

10 

Com outros estudantes de doutoramento e 
pós-doutoramento... alemães, ingleses... 

Eu sei muito bem inglês... a língua fui aprendendo com os 
portugueses... falo um pouquinho mas não preciso... nesta zona todos 
falam nepalês... e os turistas inglês. Também faço o doutoramento todo 
em língua inglesa. A adaptação ao vosso calendário custou um pouco. 

11 

Com outros dois casais nepaleses num 
apartamento grande, são Newares e 
Thakuri.  

É muito diferente a vossa língua e nem todos falam inglês.... mas 
estudei e aprendi... Depois contactei com esta senhora, que é a 
Presidente da Sociedade de Mulheres e que já cá está há muito 
tempo... e a Sunita [professora de português] também foi uma grande 
ajuda. O trabalho diário leva a que tenhamos de falar regularmente e 
vamos aprendendo. 

12 

Com o meu marido, o nosso filho e os 
meus sogros. 

De início, tive dificuldades.... mas os amigos ajudavam-me e não se 
consegue fazer nada em Portugal sem dominar a língua. Tive de 
aprender. Nos serviços, era o maior problema... mas eu também falo 
inglês, então conseguia compensar.... 

13 
 Com o meu marido, o nosso bebé e outros 
4 nepaleses. 

De início não compreendia... aprendi e comecei a lidar com 
estrangeiros também... No câmbio é simples.  

14 

Com o meu marido, o nosso filho e um 
outro casal. 

Às vezes algumas palavras são diferentes do espanhol... mas é bom no 
trabalho... se eu não sei uma palavra que a cliente disse, peço para me 
ajudarem e aprendo... se não sei uma palavra que uma colega que está 
a dizer mal ou a discutir disse, é óptimo!! [risos] 
A língua ajudou-me muito... por compreender melhor português e ser 
boa a falar, consegui sempre emprego rapidamente e o meu marido 
não... fez uma grande diferença. As minhas colegas riem-se do meu 
sotaque, acham engraçado e "querido"... [risos]... Os portugueses 
gostam muito que falem a língua deles, deves saber isso.... Elas 
adoram.... e pedem para eu repetir palavras com o meu sotaque... 
acham "fofo"... [risos] 

15 
Com o meu marido, a nossa filha e a minha 
mãe, que ajuda a tomar conta da nossa 
filha. 

Aprender a língua foi o principal problema. Frequentei as aulas do 
Pramod [professor de português para a imigração nepalesa em Lisboa, 
tem livro publicado, tradutor freelancer] durante uns 4 meses.  

16 

Com o meu marido e filhos, e outro casal 
[nepalês]. 

A língua sinceramente para mim não foi difícil.... a cultura é diferente 
mas eu estava habituado a Singapura e habituei-me à Europa na 
Itália.... os sul-europeus são parecidos. Talvez, pronto, é chato entregar 
os papéis.... finanças.... mas em todos os países é chato. Eu gostaria    
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de ter mais apoio para dar as minhas aulas de português....  

17 
Com o meu marido e a nossa filha, e outro 
casal. 

A língua nunca é suficiente... saber inglês não chega. Ficava na loja e 
falava por gestos com os clientes, ou sentava-me a observar e 
aprender. 

18 
Com o meu marido e 2 filhos. A língua não foi um problema tão grande porque o projecto de 

mestrado é em inglês e todos os meus colegas falam em inglês...   

19 
Com o meu marido apenas. A língua não foi o maior obstáculo.... aperfeiçoei... às vezes tratar dos 

papéis era pior. Fui aprendendo bem a língua... de início ainda me 
enganava, mas é uma ferramenta com a qual fico.  

20 
Com o marido e dois outros casais. A língua não é um problema... neste meio comunicamos em inglês... a 

comida foi um problema... mas eu vivi dez anos na Rússia antes de 
regressar ao Nepal... lá era pior!  

21 
Com familiares e outros nepaleses. A língua impediu que procurasse outros trabalhos... ainda hoje se 

preciso de ir a algum sítio costumo levar o meu irmão ou sobrinhos.  

22 
Com essa amiga nepalesa, um alemão e um 
espanhol. 

A língua fui aprendendo com os clientes.... tive umas dez aulas apenas.  

23 
Com eles [3 casais de "tios"] e uma "prima" 
minha...  

A língua foi um obstáculo só no início, mas mais no dia-a-dia.... também 
limita os part times a que posso concorrer.... ainda não sei português, 
no curso não sinto necessidade e no trabalho não preciso. 

24 
Com colegas. A língua faz com que não possamos escolher qualquer trabalho....e, de 

certo modo, limita as oportunidades.... ainda há poucos trabalhos em 
inglês [para falantes de inglês] aqui em Lisboa.  

25 
Com amigos-sócios, o meu "sobrinho" e a 
mulher. [Nepaleses coétnicos, mesma 
casta, mesmo percurso migratório.] 

A língua é muito difícil... e ninguém fala inglês no trabalho. Matriculei-
me nas aulas de português.... mas chegamos a um determinado estágio 
e não aprendemos mais.  

26 
Com amigos nepaleses. A língua é muito diferente, mas na Bélgica também. Embora as pessoas 

aqui falem inglês. Tive aulas.  

27 
Com a minha mulher e a nossa filha. A língua é muito diferente do inglês... ultrapassei tendo aulas, mas não 

foi o suficiente.... já aprendi muito mais no trabalho, com os colegas e 
clientes, do que nas aulas...  

28 
Com a minha esposa, o nosso filho e os 
meus pais. 

A língua é essencial... para ir ao SEF, Finanças, advogados... estudei 
online e com CDs, porque tenho pouco tempo.    

29 
Com a minha esposa, a nossa filha e a 
minha sogra. 

A língua é difícil... às vezes ainda penso que estou a dizer uma coisa e 
estou a dizer outra. Mas contornei. Os clientes ajudam muito. Tive 
aulas, comprei livros e CDs.... era duro no dia-a-dia....  

30 
 

Com a esposa e filhos. A língua ainda vou aprender mais.... estou a ter aulas e aprendo no 
trabalho... mas também falo muito inglês e gosto disso.  

 

Quadro LXXXIX - Com quem mora actualmente?                                                                                                                

Que tipo de obstáculos lhe foram/são colocados pela língua e como os ultrapassou?   

Para os Trabalhadores Nepaleses Entrevistados (N = 30) 

Elaborado pela autora, 2017 
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N 
De que formas de aconselhamento, 
informações e materiais sentiu/sente mais 
falta? 

Como decorreu o processo de legalização no país? E a 
procura/criação de trabalho e/ou adesão a 
oportunidades de estudo? 

1 
Talvez folhetos em inglês com indicações precisas.... 
sobre impostos, segurança social... 

Vim com a possibilidade de frequentar o meu programa de 
estudos. Com visto, mas podendo trabalhar até x horas por 
semana também.     

2 
Sobre saúde e procura de trabalho.... podia haver 
mais informações.  

Tendo trabalho, não há problema.... os meus tios viviam cá há 
muito tempo. 

3 

Sobre a segurança social para o meu marido... 
tivemos alguns problemas... comigo não... o patrão 
deu-me... Mas para ele foi difícil.... os papéis da 
Junta também foram um pesadelo...       E podíamos 
ter mais aulas, por exemplo de português para ele... 
que não sabia nada da língua.  

Quando conseguimos um trabalho e contrato, isso ajudou 
muito.... antes não. Eu consegui logo trabalho, o meu marido 
demorou alguns meses.... foi mais difícil para ele esperar... já  
não tinha esperança.  

4 

Sinto falta de tempo para mais aulas de português e 
níveis mais avançados.... e ajuda com os impostos e 
finanças. 

Para mim foi mais fácil do que para o meu marido... embora 
houvesse muitas ofertas na área dele [hotelaria e turismo], 
depois os patrões não lhe faziam contrato.... ou não pagavam os 
dias trabalhados por ele, nem lhe davam um número de 
segurança social... eu tive mesmo sorte... [risos] 

5 

Senti falta de mais oportunidades de trabalho e 
informações em inglês, acima de tudo... agora 
mesmo quero continuar os meus estudos, mas 
ainda não encontrei ofertas em inglês. Na altura fui 
ao CNAI, mas são necessários mais serviços de 
aconselhamento.... 

Para a minha mulher foi fácil, pois encontrou logo emprego... 
para mim não... tentei várias entrevistas e nada... ou os patrões 
não davam número de segurança social. As aulas de português 
correram bem, mas eu queria saber a língua mais 
aprofundadamente... e não consegui um sítio para isso... 

6 
Senti falta de informações sobre a criação do meu 
negócio... as coisas necessárias... em inglês, na 
altura. E nas Finanças.  

Os trabalhos vão oscilando... a legalização no país demorou um 
bocado.... os estudos foi o mais fácil para mim, pessoalmente.  

7 

Sabíamos muito pouco quando chegámos cá... só 
falando com outros nepaleses que já moravam cá 
há mais tempo pudemos esclarecer muitas das 
dúvidas que tínhamos... sobre as coisas 
necessárias... no banco.... para pagar contas... 
impostos... 

O primeiro trabalho não era muito bom... ganhava mal e 
trabalhava muito.... este é melhor, ganho melhor e tratam-me 
bem. Consegui a autorização de residência com este.  

8 

O governo português deveria ter aulas da língua 
portuguesa acessíveis a toda a gente. Deveriam 
cuidar disso, porque assim qualquer pessoa pode-se 
aproveitar de nós e tirar partido disso, enganar-nos.  
Deviam ter também folhetos com informações 
sobre assuntos de saúde e o tipo de burocracias que 
é preciso tratar na Junta de Freguesia. Tive um 
problema no trabalho, uma alergia ao níquel que 
fez edemas na minha cara... para ir ao centro de 
saúde e hospital necessitei duma tradutora. 

O primeiro trabalho foi difícil... demorou muito tempo para ter a 
autorização de residência, mas lá chegou.   

9 
Nesta altura, não tenho necessidade de 
informações nenhumas, nem apoio. 

Não foi difícil comparado com outras pessoas que têm de 
esperar muito tempo... já vinha com trabalho prometido.... 
mesmo assim fomos chamados para várias entrevistas.   

10 
Não senti, tenho todo o apoio de que necessito 
para trabalhar. 

Já vinha com emprego garantido, por isso demorou, mas foi mais 
fácil.   

11 

Não senti falta de quase nada... talvez apenas mais 
alojamento para os estudantes... eu fui resolvendo 
o resto.... tenho muitos amigos.  

Foi muito tortuoso... passei fome... não encontrava trabalho de 
forma nenhuma e não conhecia ninguém. Só depois de começar 
a conhecer mudou.... mas eu tenho uma mentalidade mais 
europeia do que a maioria dos nepaleses aqui. 

12 
Mais ofertas de trabalho, com melhores salários.... 
e informações do SEF e sobre a segurança social. 

Foi mais complicado procurar trabalho... até conseguir demorou 
algum tempo.   

13 
Mais anúncios de alojamento... isso faltou. E 
quando eu quero concorrer a um trabalho em 
português também é difícil.   

Foi lento mas, como eu tinha trabalho, resultou. Já vinha com 
trabalho prometido pelo meu irmão.... ele está cá há muitos 
anos.... 23 ou 24.  

14 
Inicialmente, mais informações sobre apoios aos 
negócios e impostos. 

Foi lento e a procura de trabalho foi horrível.... estava há mais 
dum ano sem nada... bebia mais, agora não bebo praticamente.  

15 

Informações sobre reconhecimento de 
qualificações, impostos e trabalho.... os meus 
alunos queixam-se disso... e sobre a segurança 
social ou autorização de residência. Eu agora estou 
bem, adaptada... com o tempo conhecemos melhor 
as pessoas. 

Foi através de um professor meu em Bhojpur e Catmandu que 
soube das oportunidades para fazer o mestrado na Europa e em 
Lisboa.   

16 
Informações sobre reconhecer qualificações e 
trabalho/emprego. 

Eu já vinha para criar a minha vida aqui.... aí correu bem. Os 
meus filhos ainda eram pequenos, adaptaram-se à escola num 
ano.   
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17 

Informações sobre impostos e segurança social. Estou legal porque criei oportunidades para isso acontecer... mas 
queria continuar a estudar, em inglês, e isso é difícil encontrar, a 
informação.... assim como conciliar estudos com os horários de 
trabalho no restaurante... queria outro MBA ou PhD.     

18 

Informações sobre equivalência do curso de 
enfermagem nepalês. 

Desde que tive trabalho, correu melhor... Foi preciso muitas 
licenças para abrir também um negócio [trabalho paralelo], hoje 
está mais simples... no início foi uma dor de cabeça pagar a 
renda... 

19 

Informações sobre emprego.... língua e aulas. E 
sobre reconhecer o meu diploma alemão aqui. 

Correu dentro do previsto... esperámos um pouco mas as 
autorizações de residência chegaram.. já tínhamos a ideia de 
fazer mais coisas, para termos mais lucros além do trabalho do 
meu marido para o Nepali Wave... que é importante, mas não 
chega...temos dois filhos. Depois também dei aulas de inglês e 
outras aos nepaleses [em Lisboa], para complementar os nossos 
rendimentos.  

20 
Informações sobre continuação de estudos em 
inglês e sobre a escola da filha em inglês. Também 
coisas ligadas à saúde. 

Correu dentro do normal, já tenho a autorização de residência há 
algum tempo. O trabalho, estive à procura durante uns meses 
até encontrar. Graças a deus.   

21 
Informações sobre apoios para professores de 
português. 

Correu bem, o meu marido já cá estava e tinha o meu emprego... 
Reconhecer as minhas qualificações/mestrado é que não 
consegui até hoje.... nisso preciso de ajuda...   

22 
Informações sobre alojamento. De resto não tive 
problemas. 

Correu bem, já trazia uma promessa de trabalho, então 
funcionou. Depois vimos que aprender português era uma 
necessidade de muita gente e aí comecei as aulas também.  

23 
Informações sobre alojamento e burocracias, 
principalmente. Nos estudos não, deram-me toda a 
informação de que precisava e uma pequena bolsa. 

Contactei a universidade e o orientador, e a proposta foi aceite... 
a bolsa também. Era um bom projecto, eu estava confiante.   

24 
Informações no centro de saúde, por exemplo, 
sobre a alimentação dos meus filhos quando eram 
mais pequenos, vacinas, outras coisas. 

Comecei por trabalhar um pouco num restaurante, mas, como 
não era a minha área, mudei... Gostaria de fazer aqui um PhD em 
Relações Internacionais, tenho esse sonho. 

25 

Aquilo de que senti mais falta é o que... tentamos 
disponibilizar às mulheres na Sociedade quando 
elas chegam.... aconselhamento sobre trabalho, 
relações e sobretudo ajudar as mães que trabalham 
com local onde deixar os seus filhos pequenos... eu 
encontrei uma ama nepalesa mas nem todas 
podem pagar.... 

Comecei o trabalho na mercearia, por indicação duma pessoa 
que mora comigo. Mas como demorava até ter contrato e o 
salário era baixo... decidi mudar para o restaurante.... só depois 
disso é que consegui a autorização de residência.   

26 
Alguns folhetos em inglês... sobre matricular a 
minha filha na escola, regras para os negócios... e 
informações em inglês sobre investimentos. 

Começámos e levou algum tempo a tratar... muito cansativo. 
Trabalho, já tínhamos a ideia de começar no supermercado.   

27 
Agora, nada. A nossa família está cá há muito 
tempo, são portugueses como os outros.  

Com trabalho não é muito complicado.... Foi uma grande ajuda 
termos família cá.   

28 

Aconselhamento sobre reconhecimento do meu 
diploma, mais ofertas de emprego... o básico. 

Bom, o trabalho melhorou... eu, de início, não sabia muito bem 
como fazer os papéis da residência, nem as regras.... vínhamos 
da Irlanda e lá é diferente. Oportunidades de estudo, sim... eu 
quero fazer um Mestrado, mas tenho de procurar melhor e saber 
como funciona. 

29 

Aconselhamento sobre locais baratos para morar.... 
e sobre regras da segurança social. 

Ainda não acabou... chamam-me para entrevistas e pago 
impostos, mas.... trabalho consegui, só que queria poder saber 
melhor a língua.   

30 
 
 

Acho que as Finanças fazem coisas pouco 
acertadas... e o SEF também não actua bem... fazem 
as pessoas ir com advogados que não são precisos. 
Ou atendem mal e falam mal nas repartições 
públicas... não sabem dar as informações.  

A candidatura aos estudos correu bem... e também recebi a 
autorização de residência passado uns 8 ou 9 meses... agora 
demoram mais, tive sorte nessa altura... tive más experiências 
nos trabalhos, mas agora não me posso queixar... Corre bem. 

 

Quadro XC - De que formas de aconselhamento, informações e materiais sentiu/sente                         

mais falta?  Como decorreu o processo de legalização no país? E a procura/criação                                      

de trabalho e/ou adesão a oportunidades de estudo? 

Para os Trabalhadores Nepaleses Entrevistados (N = 30) 

Elaborado pela autora, 2017 
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N 

Quem lhe indicou os procedimentos 
burocráticos a seguir para conseguir 
autorização de residência no país? (para os que a 

têm ou seguiram essas indicações) Em troca de quê?  

Com que frequência mantém contactos com 
o Nepal/por que meios? E com quem? 

1 

Vim com visto de estudante. Todos os dias falo com a minha mulher no Nepal, 
que é professora também... somos colegas... e com 
a minha filha. Com o meu filho, todas as semanas... 
está nos Estados Unidos a estudar. 

2 

CNAI e amigos. Todas as semanas... com família alargada e com o 
meu filho. E com irmãos meus [três, o quarto vive 
no Dubai]. Pais não... enviaram-me cedo para casa 
dos tios... perdemos contacto... o meu tio 
obrigava-me a trabalhar na casa de hóspedes dele 
desde muito pequeno, muitas horas, e não queria 
que eu estudasse... eu fugi e acabei por trabalhar e 
estudar.  

3 
Quem me indicou... bem, estou com visto de 
estudante, então... foi por aí. O consulado e a 
universidade indicaram-me o que fazer.  

Todas as semanas, com toda a minha família: pais, 
irmãs, família alargada. Uso Vibera Talk, Skype, 
Viber...   

4 
Os nossos amigos e o SEF. Todas as semanas, com as nossas famílias (pais, 

irmãos)... usamos a internet ou chat do Facebook 
no telemóvel. 

5 
Os meus tios e primos. Telefono uma vez a cada 15 dias para a minha 

família lá.... uso Skype ou Viber... ou Facebook... 
tenho irmãs e os meus pais [no Nepal] 

6 
Os meus familiares. Quase todos os dias... dia sim, dia não. Uso 

Facebook e Viber. 

7 

Os meus "tios" é que me ajudaram... e o SEF... 
ajudaram de boa vontade... sabiam que eu precisava 
de ajuda com esses papéis... já moravam cá há mais 
tempo, por isso tinham experiência disso tudo. 

Quase diariamente. Com outros dirigentes da 
NRNA e familiares, e também com câmbios [lojas] 
lá. 

8 
Os familiares, irmão e cunhada, sobrinhos. Não mantenho... os meus filhos e mulher moram 

fora... só com amigos, por telefone. 

9 
Os colegas nepaleses cá... é algo que penso tentar. Não mantenho, quase.... sou só eu e a minha filha , 

desde que a levei para Israel... os meus pais já 
morreram. 

10 
 Os amigos que já cá estavam. Mantenho talvez uma vez cada duas semanas... 

por internet. Com os meus pais. 

11 

 Os amigos e conhecidos. Em troca de nada. Mantenho quase diariamente... o meu irmão 
gémeo está lá, gere a nossa ONG a partir de lá... e 
os meus pais vivem entre o Nepal e Londres. Uso 
Skype, Viber.... Facebook chat. 

12 
O SEF, amigos... Mantenho contactos todas as semanas.... os meus 

pais e sogros estão lá, a minha irmã e sobrinhos 
também.... usamos Facebook, Skype, Viber.... 

13 
O SEF e outros nepaleses. Mantenho contactos duas vezes por semana, 

usando internet... 

14 
 O SEF e o Consulado do Nepal aqui. Mantenho contactos com familiares, por internet, 

todas as semanas. 

15 
O SEF e amigos... Mantenho contactos com família lá [alargada] por 

internet. Todas as semanas. 

16 
O SEF e amigos nepaleses. Mantenho contactos com família [alargada], 

usando Viber, Skype.... Facebook.  

17 
O patrão inicial e amigos nepaleses. Mantenho contactos com a minha família lá e ex-

colegas... uso Skype e telefone.    

18 

 O meu patrão. Em troca de trabalho e alojamento. Mantenho contacto uma vez por semana ou de 
duas em duas semanas.... com os meus sogros e 
pais. Usamos o Skype. 

19 
 O meu patrão e SEF. Mantenho contacto com os meus pais, todas as 

semanas. Uso internet no telefone. 
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20 

 O meu marido. Mantenho contacto com irmãos e primos, e uma 
mulher que é como uma amiga, o casamento 
foram os nossos pais que arranjaram.... uso Skype 
ou Viber... semanalmente. 

21 
O meu marido e SEF. Mantenho alguns contactos com família alargada. 

Mas outros estão em Inglaterra, Iémen... usamos o 
telemóvel, quase sempre. 

22 
 O meu marido apenas. Mantemos poucos contactos com a família lá, 

todos estão fora..... talvez uma vez a cada mês.... 
uso Facebook ou Viber. 

23 

 O Consulado e outros....  Mantemos mais contactos com o Reino Unido, 
temos família lá... com o Nepal também, mas 
morámos no Reino Unido 7 anos... é muito 
tempo.... Usamos Skype, Facebook call e Viber... e 
Whatsapp. 

24 
Não paguei a nenhum advogado, como alguns 
nepaleses que são burlados aqui nos Anjos... foi com 
o SEF e a NRNA que me informei. E conhecidos cá.  

Mantemos mais contactos com família no Reino 
Unido.... mas também Nepal.... uso Facebook, 
Viber... 

25 
Informámo-nos com outros nepaleses, outros 
Newares principalmente, e com o SEF... e com os 
patrões.  

Mantemos contactos com família lá [filha e pais] 
através de computador... 

26 
Familiares, CNAI. Mantemos contactos com família lá [alargada] 

através de computador, Skype... telemóvel... 

27 

Bem, foi o SEF e outros nepaleses aqui. Não pediram 
nada em troca. Eu não daria. 

Mantemos contacto mas pouco..... quase 
nenhuma família está lá.... às vezes é mais fácil 
falar com ex colegas do que com família.... Com 
Facebook, Viber, Skype... 

28 

Antes de chegarmos, o pessoal do Nepali Wave e das 
associações comunicou-nos tudo o que era 
necessário. Não foi em troca de nada, vínhamos 
trabalhar para eles... têm muita força em Barcelona, 
por exemplo, e queriam alguém em Lisboa... havia 
muita gente a vir para se legalizar aqui.... era 
importante dar notícias. 

Falamos quase todos os dias para casa.... para a 
minha família ou para as irmãs dele [marido]... ele 
é o único rapaz... é muito mimado [ri-se] pelas 
irmãs todas... 

29 

Amigos.... e o SEF. Bem, ofereceram-me um número 
de segurança social no mercado negro, por 300 
euros ou mais, mas eu não quis. 

Diariamente.... não só pelo nosso trabalho no 
Consulado, também com a minha mulher e 
família.... Computador/email, Whatsapp ou Viber... 
Skype... 

30 
 
 

 Amigos e o SEF. Com os meus pais e irmãs... por 
telemóvel/aplicações gratuitas... todas as semanas. 

 

Quadro XCI - Quem lhe indicou os procedimentos burocráticos a seguir para conseguir 

autorização de residência no país? Em troca de quê? Com que frequência mantém contactos                                                   

com o Nepal/por que meios? E com quem? 

Para os Trabalhadores Nepaleses Entrevistados (N = 30) 

Elaborado pela autora, 2017 
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N 
A sua família nuclear vive no Nepal? E 
alargada? Mantém contacto regular com eles 

(diário, dia sim dia não, semanal, bissemanal)? Por que formas? 

Gostaria de trazer familiares para 
Portugal? Quem e porquê? 

1 
Vive. Diário ou dia sim, dia não. Computador e 
telemóvel. 

Talvez a minha mulher e filha, se conseguir 
trabalho como consultor cá, numa empresa 
ligada à engenharia civil. É algo de que gostaria.  

2 

Tenho pais, irmãos e primos... mas alguns estão na 
Austrália e Singapura. E tenho a minha mulher, mas o 
casamento foi uma formalidade e eu não vou segui-lo. 
Semanal. Viber, Skype, Facebook. 

Talvez a minha irmã... se acabar o contrato de  
au pair e não lhe renovarem o visto na Suíça.  

3 
Só alguma alargada.... O contacto é uma ou duas vezes 
por mês, não temos tempo.... a nossa vida é aqui. 
Trabalho, tudo.... somos portugueses! 

Talvez a minha irmã maior, mas quando tiver 
idade.... os meus pais já não querem vir. Têm a 
vida deles lá.  

4 
Só alargada.... o contacto é todas as semanas ou a 
cada duas semanas... online. 

Sim, o meu filho... para continuar a estudar e 
trabalhar na Europa. Será melhor para ele.  

5 

Sim... só uma cunhada minha/irmão da minha mulher 
vive na Austrália com a sua família.... falamos quase 
todos os dias... com Facebook, Viber, Whatsapp, 
Skype.... 

Sim, gostaria. Preciso de ajuda para trazer as 
minhas 4 irmãs. Acho que aqui a vida é melhor... 
e poderiam até estudar. Preciso de poupar mais 
dinheiro... envio muito para casa e às vezes não 
dá.  

6 
Sim, vive. Pais, 1 irmão e 1 irmã. Sim, apenas a minha filha mais nova (15 anos). 

7 

Sim, pais e irmãs... estão a casar-se e eu aqui... Excepto 
a minha irmã mais velha, que mora na Austrália com a 
família dela e tem negócios grandes... começou com 
um restaurante grande, agora tem vários... tem muitos 
empregados e uma vida muito boa... ainda pensámos 
ir para a Austrália morar com ela... mas eu tinha o 
sonho de vir para a Europa [risos]... e tínhamos amigos 
na Alemanha. Nestes anos todos no Qatar fizemos 
muitos amigos doutras nacionalidades... gostamos 
disso.  

Para já, não. Vim estudar e, se conseguir ficar na 
Europa, fico. 

8 

Sim, nuclear... Alargada, tenho alguma nos Estados 
Unidos e Inglaterra, e um outro "sobrinho" na 
Dinamarca.  

Para já não... eles também não querem vir... as 
minhas irmãs já têm os namorados e família 
delas... e as do S. [marido] também... toda a sua 
vida é no Nepal.   

9 

Sim, a nuclear vive... ainda tenho irmãs pequenas. A 
alargada também está em Inglaterra e Dinamarca... e 
EUA. Para o Nepal, falo uma vez por semana ou a cada 
15 dias. Uso telemóvel e computador (internet)... aqui 
em casa há sempre alguém a falar para lá.  

Não.  

10 
Sim, a maioria estão todos lá. Contacto-os 
semanalmente. Uso software e cartões de chamada ou 
aplicações mais baratas ou gratuitas. 

Não, vim com o meu marido, tudo bem.  

11 
Sim, a maior parte vive. Também tenho primos em 
Singapura. O contacto é semanal, uso internet. 

Não, por agora não.  

12 Sim está toda, irmãos e pais. Bissemanal. Viber. Não, para já não penso nisso.  

13 
Os pais e alguns irmãos pequenos.... A minha irmã vive 
na Suíça. Contacto semanal, internet no telefone 
móvel. 

Não, os que queria trazer já trouxe (os meus 
sogros).  

14 
Não. Só alguns irmãos... quase não contactamos. Eu 
separei-me do pai da minha filha e isso não é bem 
visto no Nepal. 

Não, os nossos irmãos [dela e marido] também 
estão emigrados, mas não estão na Europa.  

15 
Não, só pouca e alargada. Mensal, internet. Não, nesta altura ninguém precisa de vir e nós 

também estamos a cuidar de nós mesmos... a 
minha filha está na escola...  

16 
Não, no Reino Unido. E alargada no Nepal. Uso 
internet.... 

Não, nesta altura estamos só interessados em 
sobreviver aqui e estar bem, com o nosso bebé.  

17 
Alguma família alargada, outra parte está emigrada 
também. Contacto diário, internet no telemóvel. 

Não, não tenho essa intenção.  
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18 

Alargada. Bissemanal e por telemóvel / aplicações. Não, não quero.... só quero estar legal.  

19 
A família nuclear, sim. Filho nos EUA. A família 
alargada também no Nepal. Contacto diário, por Skype. 

Não, não faz parte dos planos deles.  

20 
A família nuclear não (está separado informalmente da 
mulher). A alargada também está espalhada... Uma ou 
duas vezes por mês, por telefone.  

Não, já trouxe mulher e filhos. 

21 
A família nuclear e alargada sim. Pais, irmãs, maridos 
das irmãs e filhos delas. Semanal. Viber e Whatsapp e 
Facebook Messenger. 

Não, já trouxe a minha mãe.  

22 
A família alargada. Sogros e pais. Bissemanal. Internet. Não, já trouxe a filha. 

23 

A família alargada. Semanal. Internet. Não, já cá estão muitos! Não sei se os meus 
filhos querem vir, mas acho que não... só se for o 
que está em Singapura a estudar, o da Austrália 
não.  

24 
A família alargada sim. Todas as semanas. Uso os social 
media e o telemóvel (aplicações). É mais barato....  

Não, estamos bem assim.  

25 
A família alargada sim. Falamos uma vez por semana... 
mas tenho uma irmã em França, ex-colegas e amigos 
na Alemanha e Canadá. 

Não, elas já têm vidas seguras e estabelecidas...   
acho que não querem.  

26 
A família alargada, sim. Contacto semanal. Uso Viber, 
Skype, Facebook... Cartões telefónicos ou e-mail. 

Não, de momento não temos ninguém para vir. 
A família do meu marido já reside no Reino 
Unido.  

27 
A família alargada sim. Contactamos semanalmente... 
às vezes não podemos, mas é     raro. Usamos 
telemóvel e computador.... é simples hoje em dia. 

Não tenho ninguém para trazer.  

28 
A família alargada sim. Bissemanal. Skype. Não pensamos nisso para já. 

29 

A família alargada (1 irmão, primos), e uma filha. 
Contactamos semanalmente... Usa Viber, Whatsapp, 
Skype.  

Já não, os que saíram do Nepal estão aqui ou 
noutros países.  

30 
 
 

A alargada vive no Reino Unido... os nossos pais estão 
no Nepal... é um contacto a cada duas semanas... 
usamos internet. 

A minha mulher, sim. Apenas. Não é difícil trazer 
familiares e há muitos casos. O problema é, 
depois de cá estarem, terem uma vida estável, 
com emprego, rendimento e oportunidades de 
estudo. 

 

Quadro XCII - A sua família nuclear vive no Nepal? E alargada? Mantém contacto regular com 

eles? Por que formas? Gostaria de trazer familiares para Portugal? Quem e porquê? 

Para os Trabalhadores Nepaleses Entrevistados (N = 30) 

Elaborado pela autora, 2017 
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N 
Acompanha os acontecimentos sociais e 
políticos no Nepal? Como?  

Mantém relações com outros familiares, 
amigos e conhecidos na Europa? De que 
tipo e onde? 

1 
Sim, sigo pelos jornais online e pelos nossos amigos e 
familiares... a minha família é toda do partido 
Maoísta... 

Tenho relações com a comunidade (sobretudo 
Newars) noutros países da Europa... Alemanha, 
Holanda e Bélgica... 

2 

Sim, porque leio os jornais [online], vejo os noticiários 
[online] e tento manter-me informado... como 
professor, isso é importante, para conversar com os 
alunos que chegam... para os orientar aqui. Já não é o 
meu país, mas está no coração.  

Só com esse senhor irlandês e outras pessoas na 
Irlanda.  

3 
Sim, mas pouco. Estamos muito mais ligados ao que 
acontece em Portugal ou na Europa, é a nossa casa.  

Sim, uma irmã em França e amigos na Alemanha.  

4 

Sim, mas não estou muito envolvido ou preocupado 
com política. Estou a cuidar da minha vida, quero 
estudar, etc. A razão de irmos para a Irlanda foi.... 
conheci um turista irlandês no Nepal, um senhor mais 
velho, com o tempo ficámos amigos.... ele veio vários 
anos ao Nepal, eu trabalhava numa guest house onde 
ele ficava... e ele disse-me que lá na Irlanda poderia 
fazer o Mestrado, mas não correu como eu esperava 
com o visto.... por isso viemos para Portugal. 
Continuamos amigos e tudo, mas não correu tão bem. 
Vamos ver. 

Sim, tenho familiares na Alemanha e Reino 
Unido.... eles facilitaram um empréstimo 
bancário que nos ajudou.  

5 
Sim, mas de longe. Não me interessa assim tanto.... só 
para ter motivo de conversa aqui. Como estive na 
Europa algum tempo, não me adapto ao Nepal. 

Sim, temos familiares do meu marido na 
Dinamarca e de ambos no Reino Unido.  

6 
Sim, diariamente. Online, através doutros nepaleses 
aqui e dos meus ex-colegas e familiares lá no Nepal. 

Sim, temos [ela e marido] amigos na Alemanha, 
Reino Unido, Canadá... Mas a maior parte dos 
meus familiares estão no Nepal e Austrália.  

7 

Sim, de perto. O meu irmão tem algumas ligações ao 
Congress [Party], por via do meu pai... Acompanhamos 
por causa do orfanato que gerimos lá.... concorremos a 
apoios... temos de saber das políticas de saúde, porque 
isso interfere na nossa ONG familiar e nos tratamentos 
que queremos disponibilizar...   

Sim, tanto familiares como amigos e 
conhecidos.... e "sobrinhos"... [corregionais]. No 
Reino Unido e Dinamarca e Bélgica.    

8 
Sim, de perto porque faz parte da nossa função e das 
nossas actividades (NRNA). Leio jornais online e os 
amigos contactam-me.   

Sim, sobretudo na Alemanha (onde mora um 
grande amigo nosso), mas também Bélgica ou 
UK. 

9 
Sim, de longe. Há 9 anos que saímos do Nepal. Vejo na 
internet as notícias, ou contam-me. 

Sim, no Reino Unido, com familiares (irmãos e 
primos) e amigos ou ex-colegas, e Dinamarca 
(familiares e amigos).  

10 
Sim, através da família. Mas eu não gosto nada de 
política.... sou uma make-up artist, só nos vão dizendo 
o que se vai passando.  

Sim, na Suíça (familiares), com a minha irmã. 
Tenho alguns amigos na Alemanha também. 
Passei por casa deles antes de chegar a Portugal.  

11 

Sim, acompanho.... tenho alguma simpatia pelo 
partido Maoísta, mas não sou membro. Acompanho 
por curiosidade. Para saber o que se passa lá com os 
familiares.   

Sim, na Irlanda, Reino Unido e Dinamarca. Só 
amigas e ex-colegas... também estudei na 
Irlanda. 

12 

Sim, acompanho. Faço projectos para o governo, 
chamam-me com frequência para dar pareceres... à TV 
também... por causa das estruturas anti-sísmicas.... 
escrevi vários livros sobre isso... então sou uma figura 
pública já... e sou membro do Congress Party.  

Sim, familiares na Bélgica e amigos/colegas no 
Reino Unido... mas também na Dinamarca e 
Holanda, por exemplo.   

13 
Sim, acompanho. Através de jornais online.  Sim, familiares em Inglaterra.... alguns amigos na 

Alemanha e Dinamarca. 

14 

Sim, acompanho. Através de jornais online e do meu 
partido político... estamos sempre a par do que 
acontece e tentamos intervir mesmo distantes, dar a 
nossa opinião... é importante para o desenvolvimento 
do país.  

Sim, familiares em Inglaterra e Dinamarca... 
depois há amigos na Bélgica e noutros países... 
falamos sobre coisas nossas e também sobre a 
Europa, oportunidades.... 
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15 
 Sim, acompanho, principalmente as notícias ligadas ao 
partido Maoísta, que é o meu partido. E outras coisas, 
a economia, a actualidade... a educação.  

Sim, familiares distantes na Irlanda.  

16 
Sim, acompanho, porque tenho interesse em negócios 
e em política... pelos jornais e online....  

Sim, em Itália, Alemanha, UK....  

17 
Sim, acompanho, mas de longe.... Os amigos e 
sobrinhos contam o que se passa.  

Sim, em Inglaterra: familiares, amigos e 
conhecidos. Também alguns amigos na 
Alemanha.  

18 

Sim, acompanho, através do meu pai que é presidente 
de câmara.... ele está muito envolvido na política, a 
mim não me interessa.  

Sim, em Inglaterra, familiares.  

19 
Sim, acompanho pelos jornais e televisões online.  Sim, em Inglaterra temos mais amigos e 

conhecidos... não familiares.  

20 

Sim, acompanhamos. O meu marido é até mais 
envolvido politicamente do que eu... com o partido 
Maoísta. Mas agora cá não nos envolvemos tanto... 
preocupamo-nos, sim... e discutimos isso com a 
família, com outros amigos na Europa.... é natural, é o 
nosso país.  

Sim, em Inglaterra temos mais amigos e 
conhecidos... e familiares.  

21 
Sim, acompanhamos através de noticiários e jornais 
online, e da família.  

Sim, em Espanha e Itália tenho familiares 
também. Irmãos ou primos... mas mais 
afastados. 

22 
Pouco... estamos a par, mas interessa-nos mais o que 
se passa em Inglaterra e na Europa ou em Portugal, 
claro.  

Sim, contactos em Paris e Reino Unido.... 
conhecidos. Não tenho familiares na Europa. 

23 

Para ser sincera, não. Essas coisas não me interessam. 
São tudo negócios. 

Sim, com os meus cunhados e suas famílias (no 
Reino Unido). Com outros nepaleses que 
pertencem ao meu partido e pessoas da 
Sociedade de Mulheres Nepalesas na Europa. 
Além dos colaboradores do [jornal] Nepali Wave. 

24 

Muito pouco... contam-me algumas coisas.  Sim, com especialistas da minha área [outros 
académicos], amigos e conhecidos... no Reino 
Unido, Itália... e na Rússia ainda tenho muitos 
amigos... mas os ex-colegas estão dispersos, até 
pela América do Sul... como Chile.  

25 
Mantenho-me informada, mas não me preocupo 
demasiado... informo-me online ou com familiares ou 
outros amigos aqui.  

Sim, com conhecidos da minha região e da 
academia... no Reino Unido e em Itália.  

26 
De longe.... mas acompanhamos mais o que acontece 
aqui, é a nossa casa.... ou em Israel porque já estava 
acostumada ao país.  

Sim, com amigos e colegas na Europa. Reino 
Unido e Alemanha.  

27 

Claro, através do cônsul e vias diplomáticas, temos 
contactos oficiais constantes. E leio jornais (tanto 
europeus-nepaleses como nepaleses) e jornais online, 
na internet.... 

Sim, amigos na Bélgica.  

28 
Acompanho, mas detesto política... não confio em 
políticos mesmo. Sei o que se passa na sociedade, vejo 
online. É a minha terra.  

Não.  

29 

Acompanho os jornais online.... eu não me interesso 
muito por política.... prefiro futebol [risos]... sou fã 
doente do Manchester United.... e vejo todos os jogos 
do Chelsea também... Claro que acompanhamos, mas 
de longe... há muita coisa que podia melhorar no 
nosso país... não vou nem começar...  

Não.  

30 
 
 

Acompanhamos mais o que acontece no Reino Unido... 
só através de jornais online e daquilo que os nossos 
familiares ou amigos contam.  

Não familiares, não tenho na Europa.... mas 
amigos e conhecidos sim. No Reino Unido, 
Escócia, Itália...  

Quadro XCIII - Acompanha os acontecimentos sociais e políticos no Nepal? Como? Mantém 

relações com outros familiares, amigos e conhecidos na Europa? De que tipo e onde? 

Para os Trabalhadores Nepaleses Entrevistados (N = 30) 

Elaborado pela autora, 2017 
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N 

Mantêm relações profissionais, de negócio, 
académicas, de amizade ou familiares, ou outro tipo 
de redes e contactos - no caso específico, com o Reino 
Unido? 

Intervém activamente na sociedade de 
destino?(portuguesa) Como? 

1 

Tenho alguns contactos no Reino Unido, mas distantes. 
Temos outros amigos no Canadá. 

Sinceramente, não tenho tempo.... E não gosto da 
NRNA e outros grupos, acho que são todos políticos e 
estão nisso pelo dinheiro.... não confio em nenhuns 
deles....  

2 

Temos todos os nossos antigos contactos. Não é problema, 
tínhamos um grupo muito bom. Tanto de colegas como 
amigos e familiares também. Fazíamos churrascos aos fins-de-
semana, na casa uns dos outros, íamos para o parque juntos.   

Sim.... não tenho muito tempo, mas tento ajudar as 
mulheres nepalesas que chegam... as que chegam do 
Nepal, só a roupa e cabelo mudam, mas continuam 
com a mesma cultura... as que chegam sozinhas têm 
uma cultura mais europeia.  

3 

Também temos lá amigos que já foram daqui.  Sim. Quer fundar cooperativa educativa e associação 
para ajudar a legalização dos imigrantes nepaleses em 
Lisboa, em parceria com a Solidariedade Imigrante. 
Manifesta-se em favor de mais direitos para os 
imigrantes nepaleses e ajuda no acesso aos cuidados 
de saúde locais, incluso saúde materna [área em que 
trabalhou diversos anos no Nepal].  

4 

Não.  Sim, sou presidente da NRNA. Queremos mais fácil 
legalização e mais direitos para os imigrantes aqui, em 
especial nepaleses. Queremos dar-lhes formação 
profissional e aulas de português para que possam 
trabalhar, é o mais importante. E ajudá-los na 
legalização. Tudo aquilo que pudermos fazer, fazemos. 

5 

Só relações de amizade e étnicas.  Sim, procuramos intervir com a Sociedade de Mulheres 
Nepalesas, por exemplo, e reclamando mais direitos 
para os imigrantes nepaleses, com a Newa Pucha e 
NRNA, por exemplo...  

6 
Só de amizade.  Sim, na NRNA e noutros grupos... quando tenho 

tempo. Para tentar dar melhores condições de vida aos 
imigrantes aqui.  

7 

Sim, tenho ex-colegas e familiares em Inglaterra. Estudei um 
pouco de enfermagem em Oxford.  

Sim, faço parte da direcção da Sociedade de Mulheres 
Nepalesas... procuro sobretudo apoiar outras mulheres 
que vêm, que chegam sozinhas e sem informação.... 
também colaboramos com o Consulado e a NRNA, por 
exemplo agora, fazendo o Censos dos nepaleses em 
Lisboa.... vamos ajudar. Sempre que eles nos pedem 
que passemos alguma informação nas aulas, relevante, 
também o fazemos.  

8 

Sim, temos alguns amigos. Sim, através das aulas de português, que são uma 
ferramenta essencial... através de grupos Newar, da 
NRNA.... mas tenho pouco tempo, ando sempre a 
correr dum lado para o outro....   

9 Sim, profissionais, familiares e de amizade.  Sim, através das associações, sobretudo da NRNA...  

10 

Sim, profissionais, académicas, de amizade e familiares.  Sim, através da ONG sobretudo... ligamos serviços de 
saúde portugueses a pacientes nepaleses, tanto os que 
moram aqui como alguns que vêm do Nepal de 
propósito. E lançamos campanhas, por exemplo de 
doação de medula para doenças raras em crianças. 
Também estou em contacto com outros homens de 
negócios aqui e reunimos regularmente.... fazemos 
angariações, etc.   

11 
Sim, profissionais, académicas e de amizade....  Oh, não.... não temos tempo.... trabalhamos os dois 

por turnos e com um bebé pequeno... estamos 
inscritos na NRNA.  

12 

Sim, profissionais e familiares... mando vir produtos.  Não.... sinceramente não tenho tempo... trabalho 
longe e tenho uma folga por semana... isso compete 
mais aos portugueses... podemos dar a nossa opinião 
mas não interessa tanto. 

13 Sim, profissionais e de amizade.... com a NRNA de lá também.  Não.... quero votar no futuro.  

14 Sim, profissionais e conhecidos.  Não.... não tenho grandes possibilidades.  

15 
Sim, familiares, profissionais e de amizade.... e partidárias.  Não.... eu não tenho tempo...  

16 
Sim, familiares, profissionais e de amizade.... e académicas 
porque eu gostaria de fazer um doutoramento lá.  

Não.... contribuo com o meu negócio... nunca 
passamos fome, mas também posso fazer... pouco.  

17 Sim, familiares, de amizade e profissionais.  Não....  
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18 

Sim, familiares, académicas, amigos e de negócio. A nossa 
ONG também está registava como Charity lá.   

Não... só no sentido... fui contactado para um projecto 
de educação aqui... educação privada para jovens 
nepaleses como existe em Londres... mas ainda está 
muito embrionário... não sei se resultará.  

19 

Sim, familiares e profissionais, por causa dos restaurantes que 
giro.  

Se houver alguma manifestação [pelos direitos dos 
imigrantes nepaleses] posso participar.... mas primeiro 
estou preocupado com a minha sobrevivência e 
trabalho. 

20 Sim, familiares e de negócio.  Não... apenas através duma ONG e da NRNA.  

21 
Sim, de amizade e profissionais apenas.  Não, tenho amigos nepaleses, mas não participo quase 

nada nos grupos... estou muito tempo na loja porque o 
meu marido tem outro trabalho.  

22 

Sim, de amizade e académicas.  Não, só no sentido de os nossos projectos (em 
engenharia) poderem vir a melhorar a mobilidade e a 
qualidade de vida dos portugueses. Isso é um 
objectivo. Aí contribuímos para a sociedade. 

23 
Sim, apenas académicas e de amizade.  Não, na minha universidade sim... nas associações de 

alunos e na rádio-jornal...  

24 
Sim (académicas, da mesma região - distrito Gorkha - e 
Gurkhas em Inglaterra). 

Não, os meus turnos são longos... Quando saio com 
amigos é para relaxar e me divertir.   

25 
Não.... há grupos Bahun lá, muitos.... mas tenho contactos 
distantes.  

Não... e, com as crianças [para cuidar], no tempo livre 
estou esgotada...  

26 
Não... só com os Chhetris lá. [étnicas]  Não, apenas frequento coisas organizadas pelos 

nepaleses em Lisboa... e tenho muitos amigos 
portugueses. 

27 Não.  Não, frequento a universidade e trabalho.... só isso.  

28 

Não, o marido sim (de negócios).  Não sou muito activa... quando posso manifesto-me 
em favor dos nossos direitos.... na Associação Newar 
em Lisboa só danço às vezes, porque gosto muito [com 
os trajes tradicionais, nos festivais Newares], mas não 
quero fazer parte de nenhum grupo da comunidade 
nepalesa em especial, não estou interessada.... [em 
divisões].  

29 

Não, no meu caso... na Irlanda... de amizade e académicas.  Fazemos pressão e acções junto do governo e dos 
nossos parceiros portugueses para que os imigrantes 
nepaleses possam legalizar-se e ter as suas 
qualificações reconhecidas. Fazemos isto há vários 
anos. Além disso tentamos ajudar a comunidade 
nepalesa aqui de todas as formas que podemos. 
Queremos abrir uma embaixada do Nepal em 
Portugal.... As finanças têm informação sobre os 
nepaleses a trabalhar aqui, porque eles têm de se 
registar.... e não cruzam essa informação com o SEF. 

30 
 
 

Familiares, ex-colegas de estudos e ex-colegas de negócios 
(no Reino Unido). 

Eu e o meu marido tentamos ajudar os nepaleses que 
chegam.... com a ferramenta mais importante para o 
futuro deles, que é saber a língua.... outras vezes 
indicamos trabalhos.... mas trabalhamos muito 
também, não temos tempo....  

 

Quadro XCIV - Mantêm relações profissionais, de negócio, académicas, de amizade ou familiares, 

ou outro tipo de redes e contactos - no caso específico, com o Reino Unido?                                                 

Intervém activamente na sociedade de destino? Como? 

Para os Trabalhadores Nepaleses Entrevistados (N = 30) 

Elaborado pela autora, 2017 

 

 

  



Transborder Himalaya | Alexandra Pereira | ISEG 
 

134 
 

N 
Que aspectos positivos e negativos vê na sociedade portuguesa? Tem amigos portugueses? 

(ou outros, não-nepaleses) 

1 
Vocês são pouco rigorosos com as informações e ganha-se mal... mas os 
portugueses são simpáticos, a comida é boa, o clima é bom... acho que 
posso ter tudo aqui.  

Só colegas de trabalho...  

2 

Quase tudo positivo... só os salários poderiam crescer... são amigáveis [os 
portugueses], ajudam-me no trabalho.... são curiosos sobre de onde 
venho.... querem saber como é Israel.... e todas as amigas da minha filha 
são portuguesas agora. Habituámo-nos ao país.  

Sim.  

3 

Quase tudo positivo, é por isso que estou aqui! [ri-se] Os portugueses são 
boas pessoas mas, às vezes, são um bocadinho teimosos, vejo isso por 
exemplo no trabalho.... nós somos mais flexíveis.... mas eu sou 
português, por isso sou teimoso também! Já saí há muitos anos do 
Nepal....   

Sim.  

4 

Positivos - são amigáveis, mais abertos, não tão racistas; Negativos - a 
burocracia e a grande dificuldade em encontrar trabalho... isso não está 
bem... e alguns patrões que exploram ou enganam as pessoas.... conheço 
vários casos.  

Sim, vários.... claro. 

5 
Positivos - a educação e saúde são boas... a minha filha tem acesso a 
mais coisas. Negativos - falta de empregos e salários baixos. 

Sim, vários. Portugueses e 
outros europeus, brasileiros e 
angolanos. 

6 

Os aspectos negativos é a procura de trabalho, às vezes... não aconteceu 
comigo, mas para o meu marido foi difícil ....e para alguns amigos nossos. 
Positivo... gosto do clima e da praia e acho piada aos meus amigos e 
colegas portugueses... 

Sim, tenho. E doutras 
nacionalidades também.  

7 
O negativo: falta mais investimento exterior no país, melhor divulgação e 
mais oportunidades... é um bom país para o turismo. Positivo: não há 
violência, comida, atitude mais ou menos amigável das pessoas.  

Sim, tenho. A maior parte dos 
meus colegas.  

8 
O negativo, talvez a língua. Positivo, foi muito bom ter conseguido a 
bolsa e vir estudar, também o número de alunos internacionais na minha 
universidade. 

Sim, tenho.  

9 O negativo, poucos trabalhos e mal pagos. Positivo, mais conforto.  Sim, tenho.  

10 
O negativo, o poder de compra não é muito alto. Positivo, as 
oportunidades para cá morar.  

Sim, tenho.  

11 
O negativo são os trabalhos, que são poucos e mal pagos. Positivo, poder 
legalizar-me, estudar, ter uma bolsa... tudo isso foi muito bom e tenho de 
agradecer a este país. 

Sim, tenho.  

12 
O negativo é a quantidade de papéis e idas a repartições públicas para 
fazer alguma coisa. Positivo, ter tido bolsa, o facto de os portugueses 
gostarem de start-ups.  

Sim, tenho.  

13 
O negativo é a língua e não gostar de porco - os portugueses comem 
muito porco.... Positivo, o turismo, no geral as pessoas são simpáticas, 
têm curiosidade sobre o Nepal.  

Sim, tenho.  

14 

 O negativo é a dificuldade tão grande de arranjar trabalho.... e salários 
baixos. Positivo, o clima é bom e as pessoas são simpáticas... não posso 
queixar-me de racismo, todos colaboraram para fazermos as nossas 
aulas.... e as mulheres são mais independentes. 

Sim, tenho.  

15 
O negativo - salários baixos, confusão com os prazos para obtenção de 
residência. O positivo - pessoas, comida... o bom clima, muito turismo, o 
que é bom para os  negócios. 

Sim, tenho.  

16 
O negativo - língua, trabalho; O positivo - amistosos [portugueses], clima, 
turistas.  

Sim, tenho.  

17 
O negativo - falta de empregos, salários muito baixos, língua; O positivo - 
comida, turismo, clima, em geral as pessoas são afáveis...  

Sim, tenho vários.  

18 

O negativo - baixo salário, alguns portugueses não são muito simpáticos 
se não falamos a língua. Positivo - ter muitos familiares que me apoiam 
cá... o sol... estar perto de outros países na Europa.  

Sim, tenho alguns.  

19 
Negativos.... os salários tão baixos... e haver tanta gente velha... quando 
eu cheguei cá impressionou-me muito... não vi gente nova! 

Sim, tenho alguns.  
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20 

 Negativos - salários, falta de trabalhos. Positivos - os portugueses são 
amigáveis, falo com toda a gente e conhecem-me... a cultura é boa... o 
futebol [risos].  

Sim, temos [ele e a mulher]. 
Temos amigos de várias 
nacionalidades e gostamos 
disso... desde que vivemos 
vários anos no Qatar.  

21 
Negativos - salários muito baixos e falta de emprego, não falarem mais 
inglês;  
Positivos - bom turismo e a economia está a crescer.  

Sim, sim.  

22 
Negativos - salários baixos e falta de empregos, sobretudo empregos 
onde se fale inglês. Positivos - os portugueses dão-se com toda a gente... 
o clima é bom.... a comida.  

Sim, mas poucos.  

23 
Negativos - não vejo grande coisa... os salários podiam ser melhores... e 
falta mais emprego; Positivos - o turismo a crescer... mais estrangeiros 
nas ruas... os portugueses gostam da nossa comida também.    

Sim, mas poucos ainda... mais 
chineses, ingleses...  

24 

Negativos - nada, eu gosto do país e da cultura. Positivos - os meus 
colegas e orientador são muito acolhedores, fazem jantares em sua casa, 
mostram-me a cidade e o rio Douro [vive em Lisboa, vai ao Porto para 
estudos], fazem programas especiais... e também perguntam muitas 
coisas sobre o Nepal.  

Sim, ex-colegas de trabalho, 
actuais, patrões... e outros. 
Convidam-nos para jantar, ou 
para sair. Gosto muito da 
língua... eu já tinha estudado 
espanhol no Nepal. São como 
uma família. A nossa senhoria 
também nos convida, até para 
irmos de férias com ela. As 
pessoas sempre me dizem "ah 
o teu país é tão bonito"... mas 
nunca estiveram no Nepal e 
por isso têm curiosidade, 
fazem muitas perguntas.  

25 
Negativos - falta de emprego para quem quiser trabalhar por conta de 
patrão e nível dos salários; Positivos - clima, educação, saúde, simpatia, 
turismo em alta. 

Quase nenhum.  

26 

Negativos - encontrar trabalho é muito, muito difícil... a língua e a cultura 
também... a adaptação... os portugueses são reservados e nostálgicos... 
não se preocupam "com nada" e deviam ser mais abertos ao mundo, a 
outras pessoas/culturas... só se preocupam consigo próprios... há falta de 
organização... o tempo que demora a obter uma autorização de 
residência é totalmente arbitrário; Positivos - os portugueses são 
hospitaleiros e gentis (dizem "desculpe" e "obrigado" o tempo todo), eu 
gosto disso... a legalização aqui é desorganizada mas mais provável. 

Não.  

27 

Negativo - preço das rendas das lojas, pouca margem de lucro, a 
dificuldade da língua e baixos salários; Positivo - a temperatura é 
semelhante, melhores infraestruturas do que o Nepal, poder estar legal 
na Europa e ser capaz de sobreviver.  

Não, só nepaleses.  

28 
Negativo - falta de empregos; Positivo - acolhimento e hospitalidade... 
para mim quase tudo é bom, porque vivi vários anos em Inglaterra. 

Não, só colegas de trabalho e 
chefe.  

29 

Gosto do clima e da temperatura, não gosto do nível dos salários.  Não tenho amigos 
portugueses... acreditas? Mas 
a nossa comunidade é tão 
próxima... toda a gente se 
ajuda... por isso não tenho 
problemas. Mas tenho amigos 
de diferentes nacionalidades.  

30 
 
 

As mulheres aqui têm muito maior liberdade do que no Nepal. Não vejo 
nada de negativo, só os salários baixos.... e poderiam facilitar-nos a 
legalização, ou apoiar mais os imigrantes nepaleses.... trazemos negócios, 
contribuímos para a economia.  

Muitos. 

 

Quadro XCV - Que aspectos positivos e negativos vê na sociedade portuguesa?                                                

Tem amigos portugueses ou outros não-nepaleses?  

Para os Trabalhadores Nepaleses Entrevistados (N = 30) 

Elaborado pela autora, 2017 
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N 

É convidada/convida amigos doutras nacionalidades 
ou culturas para celebrar eventos, para ocasiões 
festivas, ou outros? 

Qual o grupo étnico e região de 
origem da maioria dos nepaleses na 
imigração nepalesa em Lisboa? E em 
Portugal? (na percepção do respondente...) 

1 
Tento fazê-lo, mas nem sempre aceitam. Quando 
convidam tento ir.  

Thakuris, Bahun.... 

2 

Sou convidada, como casamentos. Não convido muito, 
a não ser que tenham interesse... sei que nem toda a 
gente gosta da nossa comida e tradições. E os Gurung 
são ainda um grupo mais pequeno dentro dos 
nepaleses, vivemos num ano diferente, celebramos 
noutra altura, a nossa comida é Gurung... 

Thakuris e Chhetris. 

3 
Sim, temos um grupo de diferentes nacionalidades na 
universidade. Na minha residência também.  

Thakuri, Bahun.... e Chhetris. 

4 
Sim, sempre.... faz parte da nossa hospitalidade e boa-
educação. Se são meus amigos, não importa a 
nacionalidade.  

Sherpas, Chhetris... 

5 
Sim, portugueses ou de outras nacionalidades, colegas 
de faculdade ou trabalho, ou colegas de hostel.  

Newars.... Chhetris. 

6 

Sim, portugueses ou alunos indianos, europeus, 
angolanos, bangladeshianos.... convidam-nos para 
aniversários, casamentos... isso é muito gratificante. 
Ficamos amigos.  

Newars, Chhetris. 

7 
Sim, muitas vezes... tenho amigos e conhecidos e ex-
alunos de várias nacionalidades. 

Newars, Chhetri... 

8 
Sim, muitas vezes convidamos para um dos nossos 
restaurantes ou para nossa casa. Também somos 
convidados.... casamentos, aniversários, jantares, etc....  

Newars, Chhetri, Thakuri.... ou Bahun. 

9 
 Sim, mas colegas de trabalho acima de tudo.... quando 
posso. 

Newar, Chhetri.... 

10 
Sim, convido.... faz parte da nossa simpatia e tenho 
muito orgulho em ser Newar.  

Newar, Chhetri, Thakuri... Bahun. 

11 
Sim, convido. Eles têm curiosidade. De várias 
nacionalidades. 

Não sei bem.... não me dou muito 
com eles... mais com ocidentais... 
Newars, Chhetri... 

12 

Sim, convido e sou convidado... pessoas que conheço 
por causa do trabalho, até funcionários do Consulado... 
ou que conheço pela Diplomacia. Quanto mais dermos 
a conhecer a nossa cultura, melhor as pessoas nos 
acolherão. Eu penso assim... tanto que o Consulado 
promove encontros com regularidade. 

Não estou muito integrado nela.... 
mas Chhetris, Bahuns.... Newars. 

13 
Sim, convidamos sempre.... temos orgulho de partilhar 
festivais e a nossa cultura com outras pessoas, 
sobretudo com os portugueses... 

Há Newars, Sherpas, Thakuri, Chhetri, 
Bahun... 

14 
Sim, como morámos no Qatar, estivemos na 
Alemanha... muitos dos nossos amigos são pessoas de 
outros países e nós gostamos disso, cultivamos isso.... 

Há muitos Newares, muitos Chhetri e 
Thakuri, Bahun... 

15 
Sim, colegas convido.  Há muitos Newar e Bahun.... também 

Chhetri, Thakuri.... e Sherpas. Acho 
que Chhetri e Thakuri predominam. 

16 

Sim, claro... nós gostamos de convidar outros e os 
Gurung têm celebrações próprias... é muito 
engraçado... eles ficam atrapalhados. Mas gostam.  

Eu conheço mais Newares... vamos 
sempre aos eventos da Newa Pucha e 
outros... também há Bahun, Chhetri, 
Gurung..... 

17 Não.  Chhetris..... Bahun, Thakuri.... Newars, 
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Gurung, Sherpas. 

18 

Não.  Chhetris e Thakuris... Bahun e Newar.  

19 
Não, porque os meus amigos são quase todos 
nepaleses. Os portugueses são fechados. 

Chhetri, Thakuri, Newars. 

20 
Não, apenas os nepaleses. Talvez convidasse, se tivesse 
amigos novos...  

Chhetri, Thakuri, Bahun.... Sherpa e 
Newars. 

21 
Não muito.... tenho mais contactos entre nepaleses, 
mas tenho um ou dois amigos Erasmus em Lisboa 
também.  

Chhetri, Thakuri, Bahun.... e Newars. 

22 
Não muito.... praticamente só socializamos com outros 
nepaleses aqui. Gurung ou outros... Bahun, Sherpas.  

Chhetri, Thakuri, Bahun....  

23 

Não muito.... porque os nossos empregados são 
principalmente nepaleses. Mas amigos da minha filha, 
sim, convidamos. Às vezes, clientes também me 
convidam.   

Chhetri, Thakuri e Bahuns....  

24 
Não muito.... fazemos outros programas, vamos ao 
cinema... ao futebol ou ver concertos.  

Chhetri, Bahun.... Sherpas, Newars. 

25 
Já não celebro muito as festas nepalesas... quando 
celebro é lá em casa e às vezes convidamos amigas da 
minha filha. 

Chhetri, Bahun.... Newars. 

26 
Já fiz isso muitas vezes, com colegas e tudo.... eles 
ficam curiosos para saber como é a cultura nepalesa e 
eu e a minha esposa convidamos.... adoram.  

Chhetri, Bahun.... 

27 
 Hum... não... vou com amigos nepaleses.  Chhetri, acho... Bahun, Newars... 

Sherpa.... Gurung há poucos.  

28 Fazemos isso com frequência na NRNA...  Bahun... Thakuri também. 

29 

Convidamos muitas vezes... faz parte da nossa cultura 
ser acolhedor.  

Bahun, Thakuri.... Chhetri. 

30 
 
 

Às vezes, mas por norma convido o meu grupo restrito 
de amigos, que trabalham comigo e alguns até 
estudaram comigo... [em Inglaterra].  

Acho que há muitos Thakuri. Pelo 
menos pelo que percebi. 

 

Quadro XCVI - É convidada/convida amigos doutras nacionalidades ou culturas para celebrar 

eventos, para ocasiões festivas, ou outros? Qual o grupo étnico e região de origem da maioria                                                  

dos nepaleses na imigração nepalesa em Lisboa, na sua percepção? E em Portugal? 

Para os Trabalhadores Nepaleses Entrevistados (N = 30) 

Elaborado pela autora, 2017 
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N 

Que relações mantém com outros membros da 
imigração nepalesa em Lisboa? Pertence a alguma 
organização comunitária? Qual/quais e há quanto 
tempo? 

Além dessas, que outras organizações da imigração nepalesa 
estão em funcionamento em Lisboa, ou conhece? Com 
quantos associados/membros? 

1 
Tenho amigos, muitos... mas não pertenço nem à 
NRNA.... mais pelo facto de não achar grandes 
vantagens.   

Sei que há vários, embora eu esteja um pouco afastado e 
procure viver como um português comum.  Talvez umas 
quinze.  

2 

Sou membro da Sociedade de Mulheres Nepalesas 
desde que cheguei, porque quando vim ajudaram-me 
(há 4 anos).  

Sei que há várias.... mas isso sucede em todo o lado onde há 
nepaleses... transportamos a nossa cultura e grupo étnicos... 
os costumes... mesmo na Rússia fazíamos isso... quando eu 
estudava lá, na altura dos nossos festivais, fomos levados ao 
director porque tínhamos ido ao campo roubar cabras, que são 
mortas e cozinhadas para a celebração, e guardámo-las no 
interior do campus universitário [risos].... 

3 
Somos bastante afastados... estou sempre ocupada e 
só vejo alguns nas aulas de português quando 
posso.... eu estou separada e isso não é bem visto.   

Sei que há muitos grupos diferentes, mas não conheço bem, 
porque não lido directamente.... de senhoras, para as 
crianças...  

4 
Somos amigos.... claro que conheço muita gente por 
causa do restaurante.... também me trazem clientes. 
Pertenço apenas a grupos Gurung.  

Sei de vários grupos, mas honestamente não tenho tempo 
para me envolver mais.... A NRNA, grupos Thakuri, Sherpa.... 
algumas centenas de pessoas. 

5 
Só um grupo Sherpa.... e grupo de aulas de português. 
Desde há ano e meio.  

São vários grupos, mas eu tento estar mais no meio da 
sociedade alargada.... Centenas de pessoas. 

6 

São relações próximas porque muitos são meus 
clientes.... sabemos tudo o que se passa... não faço 
parte de associações, só participo da Newa Pucha ou 
alguma actividade ao fim de semana....  

São muitas, algumas dezenas... o número de membros varia.... 
desde 10, até milhares. 
Dedicam-se a temas diferentes, como os grupos de jovens, de 
mães ou desportivos.  

7 
Relações muito próximas. Pertenço à Associação 
Newar desde que cheguei... [2 anos]. 

Quase todas as grupo étnicos têm os seus grupos.... grupos de 
jovens, de mulheres... alguns pequenos, outros com muita 
gente. 

8 

Pertenço aos grupos Newars e NRNA, quase desde 
que cheguei... há 11 anos.... é uma preocupação 
ajudar outros, temos esse dever, são as nossas 
raízes.... e também pela nossa posição.... devemos 
contribuir com aquilo que podemos. Mas é só... chato, 
que eu não tenho muito tempo. 

Não sei o número certo de membros de cada, mas há mais de 
20... grupos Newar, Sherpa.... grupos de mulheres.... grupos de 
mães. 

9 
Pertenço aos grupos Gurung e à NRNA... também vou 
a muitos eventos Newar, por ter amigos... ou Sherpa... 
concertos, quando posso.  

Não sei muito bem... conheço a NRNA e grupos Sherpa.... mas 
não convivo muito.... gosto mais de amigos internacionais ou 
dos portugueses. 

10 

Pertenço a uma ONG ligada à saúde.... há um ano... 
mas fico a conhecer muita gente [nepaleses] através 
dela. Ajudo-os em tudo o que posso. Recolhendo 
fundos, vendendo t-shirts e materiais... ajudando 
pessoas a virem tratar-se cá nos hospitais...  

Não faço ideia... sei de alguns mas não participo. 

11 

Pertenço a um grupo de homens de negócio que 
recolhe fundos para ajudar a comunidade, mas só 
fazemos isso de vez em quando, com festas e 
concertos. E a grupos Bahun e NRNA. 

Há vários grupos, mas não conheço todos... há muitos. 

12 

Pertenço a um grupo Chhetri desde que cheguei (3 
anos). À NRNA não tenho grande ligação.... muitas 
politiquices. Também com trabalho e estudo resta-me 
pouco tempo.   

Há vários grupos e associações, mas na maioria os líderes têm 
interesses políticos ou de dinheiro escondidos... pelo menos, é 
essa a minha opinião. 

13 
Pertenço à Sociedade de Mulheres Nepalesas e o meu 
marido à NRNA... e pertencemos aos grupos Newars. 
Há 3 anos.  

Há várias, sinceramente não sei o número. Conheci pessoas da 
NRNA. 

14 
Pertenço à NRNA, mas não vou quase a festas e 
eventos... a loja está aberta todos os dias. 

Há umas 20 ou mais... de cada grupo étnico, grupos religiosos, 
de mães e mulheres.... uns são maiores, como a NRNA, outros 
têm poucos membros.   

15 

Pertenço à NRNA, mas de resto só celebro eventos. 
Há uns 3 anos.  

Há pelo menos 40 [grupos] com relevância, e depois outros 
grupos mais informais e pequenos. A NRNA, os grupos Sherpa, 
Thakuri, Newa Pucha ou a Sociedade de Mulheres são 
importantes. Ou alguns partidos políticos cá presentes.  

16 

Pertenço à NRNA, grupos Thakuri... partido Maoísta.   Há para todos os gostos [risos]... falo a sério, são muitos 
grupos, perdi a conta.... nos últimos anos tem chegado muita 
gente, da Europa, do Reino Unido, do Nepal.... antes não: 
éramos nós e poucos mais... [ri-se]... Verdade! Hoje quase a 
cada mês sei dum grupo! Normalmente pequenos, os mais 
antigos são os maiores.  

17 
Pertenço à NRNA mas "não pratico"... [risos]... eu não 
confio muito nas associações... recolhem dinheiro e já 
fiz donativos... soube que por vezes ficavam com o 

Há muitos grupos, a associação mais conhecida é a NRNA.... 
Têm centenas de membros... Há grupos de jovens, por 
exemplo, ou mulheres... 
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dinheiro para si... E estão todos metidos na política... 
eu não gosto de política... e o meu partido lá era o do 
Baburam Bhattarai [Comunistas Maoístas], por isso 
eles não gostam de mim.... Há mais líderes do Nepali 
Congress nas associações... 

18 
Pertenço a grupos Chhetri e Newars... e à NRNA, 
assim como à minha ONG.  

Há muitas, muitas.... nem sei quantas. Eu estou um pouco 
distraída porque o trabalho consome muito tempo... Há 
associações das principais grupo étnicos. 

19 

Pertencemos à NRNA e grupos Gurung... também 
estou num grupo de mães mas não tenho ido. Quero 
encontrar uma ama para tomar conta do bebé... 
estamos muito cansados [ela e marido].  

Há grupos de mães, de partidos.... bem, são muitos... budistas, 
de grupo étnicos diferentes.... Sherpas.... o número de 
membros depende... na Sociedade temos mais de 50 
mulheres, mas há outros grupos mais pequenos... e alguns 
maiores, como a NRNA, que tem uns milhares.... tem uma 
estrutura maior. 

20 

Não. A relação é longínqua, conheço melhor os que 
estão no Porto... mas venho com frequência a Lisboa. 
Conheço os dirigentes da NRNA e doutras 
associações. Além de outros académicos. 

Conheço vários grupos, mas eu gosto de me dar bem com toda 
a gente e com os locais [portugueses] também... não quero 
tomar partidos. Normalmente têm algumas dezenas ou 
centenas de pessoas.... por exemplo, da mesma grupo étnico... 
é normal isso acontecer com os nepaleses que moram fora do 
Nepal.... essa organização. 

21 Não pertenço... são afáveis mas longínquas. Conheço vários grupos, alguns com centenas de pessoas. 

22 
Não pertenço... apenas celebro festivais em conjunto.  Conheço umas dez, mas sei que há mais.... as minhas amigas 

dizem-me. São associações étnicas ou religiosas, ou partidos 
políticos, pelo que sei... 

23 
Não pertenço. Às vezes vou a celebrações Newars ou 
outras, por exemplo, fotografar quando me pedem.  

Conheço só uns 3-4 grupos.... não estou muito informada. 

24 

Não pertenço, não gosto.... para mim são politiquices. 
Só tenho contacto com um grupo de jovens, 
costumamos ir fazer desporto ao fim de semana.... 
fazer piqueniques.   

Conheço mais de 30.... com objectivos muito diferentes... para 
crianças, para jovens, para cada grupo étnico.... religiões... são 
milhares de pessoas.... a NRNA, só, tem cerca de um terço dos 
residentes nepaleses em Lisboa... 

25 

Da Newa Pucha... inscrevemo-nos na NRNA e, às 
vezes, participamos noutros grupos também.... 
depende das nossas necessidades... quando 
chegámos fomos a uma sessão de boas-vindas para 
pessoas que estavam há pouco tempo em Lisboa... ah 
e os grupos para aprender português.... as aulas do 
Pramod, frequento-as há diversos meses.   

Conheço grupos muito maiores... como os Chhetris, Newars. 

26 

Conheço muita gente graças às minhas funções.... Não 
faço parte dos corpos dirigentes de outras 
organizações e associações, mas vou a alguns 
eventos.... e nós, no Consulado, reunimos com 
regularidade os dirigentes de pelo menos 40 
organizações, quando precisamos passar informações, 
esclarecimentos às pessoas... pedir assinaturas.... ou 
até mesmo agora, para fazermos uma espécie de 
Censos dos nepaleses em Lisboa, que o cônsul está a 
promover. 

Conheço associações Sherpas... associações de jovens, para 
ajudar crianças na escola... de mulheres... de desporto... a 
maioria têm umas dezenas de pessoas. Ah, e também há 
grupos de cristãos.... ou os partidos, claro.  

27 

Conhecemo-nos e temos boas relações no geral... 
excepto algumas pessoas mais conservadoras que não 
gostam do trabalho que fazemos com as mulheres... 
Pertenço à Sociedade das Mulheres Nepalesas e à 
Newa Pucha desde o início.... [4 anos]...ao meu 
partido [social democrata] já pertencia no Nepal... E 
na NRNA inscrevi-me entretanto [2 anos].  

Conhecemos grupos para famílias com crianças, de várias 
grupo étnicos, de desporto.... 

28 
Boas relações. Não pertenço.  Ah, muitas.... a NRNA, Associações Sherpas, associações de 

mães.... muitas. Com umas centenas de membros.... ou 
milhares, no caso da NRNA.  

29 

À NRNA, Congress Party e grupo Bahun... e sou 
convidado de honra em muitos outros encontros. Na 
NRNA daqui estou há 8 anos como membro.  

A NRNA.... tem muitos membros... mais de 3 mil. 

30 
 
 

A Newa Pucha (Newar) e outras.... Newars.... desde 
que chegámos que os contactámos... há 3 anos...  

A NRNA.... grupos Newar, Sherpa... depende [os membros], de 
10 a 500 pessoas.... no caso da NRNA, mais. 

 

Quadro XCVII - Que relações mantém com outros membros da imigração nepalesa em Lisboa? Pertence a 

alguma organização comunitária? Qual/quais e há quanto tempo? Além dessas, que outras organizações da 

imigração nepalesa estão em funcionamento em Lisboa, ou conhece? Com quantos associados/membros?  

Para os Trabalhadores Nepaleses Entrevistados (N = 30) 

Elaborado pela autora, 2017 
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N 
Como são as relações entre as diferentes organizações 
comunitárias nepalesas em Lisboa e os seus membros? 

Faz negócio, pratica actividades culturais, 
religiosas, de lazer, ou outro tipo de 
actividades e tarefas, com outros nepaleses 
em Lisboa? 

1 

Tentamos articular-nos para servir a sociedade o melhor 
possível... faz parte: quem tem alguma coisa deve ajudar os 
outros, que estão mal de saúde ou são pobres [ele é de casta 
alta, esta obrigação é de casta...]. Os jovens também têm mais 
energia para ajudar... nunca sinto falta de energia, tenho 
sempre novas ideias para a ONG [a que pertence], etc...  

Tudo. Estamos juntos muitas vezes... negócios e 
festas.    

2 

São razoáveis. Tenho um sócio num negócio [secundário ao seu 
trabalho] e vou aos eventos.... religião, não pratico 
muito... gostamos mais das tradições... fazemos 
jantares, vamos a concertos.... 

3 
Recolhemos fundos para ajudar a todos... e patrocínios... é para 
o bem de todos... Não conheço muitas rivalidades, mas há 
sempre.   

Só lazer e desporto... ou vamos a casa umas das 
outras [ela e amigas], ou às compras. 

4 
Que eu saiba, corre tudo bem... os Sherpas ajudam-se muito. 
Uns são donos de negócios, empregam outros.... e outros 
chegam sem conhecer ninguém, como eu [ri]. 

Só actividades de lazer ou religiosas/budistas...   

5 
Penso que são boas, dentro das áreas de actuação de cada uma.   Actividades culturais e lazer, e normalmente com os 

meus colegas de universidade nepaleses.  

6 

Para dizer a verdade, não sei bem, porque o meu círculo social é 
mais vasto do que isso... Há rivalidades e amizades... Mas acho 
que todos cooperam com um objectivo comum: ajudar os 
nepaleses aqui.    

Sim... isso sim, quando posso. Sobretudo lazer. 

7 
Não sei... acho que boas. Há concorrência nalgumas áreas, mas 
como cada grupo é duma grupo étnico... 

Sim, tudo isso... com os meus amigos, sócios e 
esposas deles, "sobrinho" e esposa dele...  

8 

Não há brigas... quando há, nós resolvemos... ou a polícia [ri-
se]... estou a brincar, a polícia só vem quando alguém se 
embebeda e começa a brigar... de resto não há problema. 
Alguns rapazes bebem muito.   

Sim, tudo. Quando temos tempo vamos a actividades 
conjuntas e aos festivais ou celebrações Gurung, sim.   

9 

Na Sociedade de Mulheres é difícil... algumas pessoas deixaram 
de me falar por causa do trabalho que fazemos... homens e 
mulheres... que têm uma mente mais fechada... encontram-me 
na rua e deixaram de me falar, ou viram a cara... isso custou-me 
muito, agora já não ligo [encolhe os braços, ri-se]... achei muito 
estranho... se estamos a ajudar as pessoas... Mas não podemos 
fazer nada, as pessoas têm preconceitos e esse problema é 
delas, da sua cabeça ou educação. Há outros grupos, por 
exemplo de partidos diferentes, que não se dão bem... mas não 
costuma haver tantos problemas... só quando mexemos com 
assuntos de mulheres, é curioso.   

Sim, tenho sócios e vou a todos os festivais, por ser 
presidente da NRNA.   

10 

Há uma grande entreajuda... algumas pessoas nunca estiveram 
longe de casa e não sabem a língua... depois também há muitos 
jovens que estudaram em inglês e sabem inglês perfeitamente, 
mas não o português... que vêm do Reino Unido...  

Sim, saímos [lazer], o meu marido tem sócios... 
fazemos jantares, vamos aos festivais... é uma forma 
de mantermos contacto e nos ajudarmos uns aos 
outros.  

11 
Há sempre disputas, acho... mas eu tento ficar fora delas e só 
fotografar, se me pedem... O colectivo prevalece.... Não tenho 
muito a ver com a maioria dele [do colectivo]. 

Sim, pratica lazer e assiste a festivais, mas apenas 
quando pode. Ou concertos.   

12 

Há pessoas que não se dão umas com as outras.... depende... eu 
também evito algumas pessoas... não gosto muito de me meter 
em política, embora a minha família seja Maoísta... digo o que 
penso, mas não gosto de confusões... como quando há festas no 
Grémio [Lisbonense]e acabam sempre bêbedos e à pancada, 
por causa de coisas estúpidas.... 

Sim, participo nos concertos e eventos que posso.  
Ou vou a festivais... almoços. As festas Gurung são 
religiosas, mas frequento-as mais pelo convívio. 
Também jogo futebol.  

13 

Há muitas disputas... sei de casos de pessoas que andaram à 
pancada... eu não estou interessada nesse ambiente, quero 
ficar fora dessas confusões... porque emprestam dinheiro uns 
aos outros, e quem recebe não paga de volta... normalmente 
tem a ver com isso.    

Sim, negócios e actividades de lazer e culturais... e 
religiosas também, mas menos.  

14 
Há alguns atritos partidários ou étnicos... mas, no geral, penso 
que as pessoas trabalham com objectivos comuns.    

Sim, menos religião.... porque não acredito nisso. 
Vamos a festivais e actividades, mas pelo convívio 
em grupo, para vermos amigos.   

15 

Eu não quero pertencer a mais organizações, porque não gosto 
das divisões nem disputas entre associações... ou que as 
pessoas fiquem zangadas. Além disso, tenho amigos de todo o 
mundo, não quero estar fechada só com nepaleses.  

Sim, lazer, actividades culturais e, por vezes, 
negócios se precisamos de fornecedores etc.   

16 
Entre as que conheço, não há problemas... pode haver 
problemas nalgumas festas quando uns garotos bebem 

Sim, lazer e trabalho... mas também com colegas do 
Mestrado e da Universidade.   
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demais.... mas, de resto, não. Só há problemas entre pessoas 
que pedem dinheiro emprestado a outras e depois não 
devolvem, aí conheço uns casos.    

17 

Em geral, cada um faz a sua vida... mas na Sociedade das 
Mulheres Nepalesas... há uma parte da comunidade, incluindo 
outras mulheres... que não gosta que ajudemos mulheres e 
dizem que destruímos lares.... mas este é o tipo de mentalidade 
que procuramos precisamente combater... às vezes, é uma 
questão de educação... as mulheres foram educadas para serem 
dependentes e não independentes. Mas estamos no ocidente e 
na Europa, elas têm de ser independentes e donas das suas 
vidas.... 

Sim, lazer e negócio... e festividades religiosas.   

18 

É um equilíbrio complicado, agradar a toda a gente é difícil, não 
é? Mas tentamos ligar-nos a boas causas quando trabalhamos 
em conjunto... com um objectivo positivo em mente, como 
ajudar alguém, então as pessoas unem-se. Tenho visto isso 
várias vezes. 

Sim, lazer e actividades culturais/religiosas com os 
meus amigos. 

19 

É harmonioso.... menos no caso das mulheres, aí há pessoas 
que não gostam que as mulheres se reúnam todas num sítio.... 
[ri]... e nas lutas políticas, mas com esses eu não tenho nada a 
ver.   

Sim, isso tudo... Juntamo-nos muitas vezes ao fim-
de-semana, a vida é muito comunitária... os 
portugueses são mais individualistas... temos os 
festivais e outro tipo de celebrações. Muitas vezes, 
temos reuniões que acontecem num dos nossos 
restaurantes, o maior e mais antigo.   

20 
Corre tudo bem.   Sim, faz actividades de lazer e trabalha numa ONG 

no tempo livre.   

21 

Colaboramos muito com outros grupos.... sem essa colaboração 
não conseguíamos fazer nada.... mas, como somos a 
organização maior, somos nós que tomamos a primeira 
iniciativa para muitas coisas. A NRNA centra-se muito na 
formação, educação e legalização.... no Nepal, na ajuda social.   

Sim, faço lazer, saio...   

22 

Boas.... [ri-se]... outras vezes não, mas isso é raro... pessoas que 
são doutro partido podem não gostar de mim.... ou pessoas que 
são contra a Sociedade de Mulheres... mas isso, não há nada a 
fazer. É a mentalidade delas.   

Sim, de tudo um pouco... vou a festividades, 
almoços, vou com eles a entrevistas de trabalho, ao 
posto de saúde, às finanças... [ri-se] como sei bem 
português, as pessoas pedem-me e quando posso 
ajudo.   

23 
Boas, pelo que tenho conhecimento.... só num dos nossos 
encontros houve uma pequena discussão entre dois membros 
de partidos diferentes.  

Sim, celebro festas e alguns eventos religiosos.   

24 
Há interesses que chocam, mas em geral dão-se bem... não se 
metem muito uns com os outros... excepto quando dinheiro 
está envolvido... aí são capazes das piores coisas.  

Sim, actividades e festivais ou aniversários. Não sou 
religiosa, sou agnóstica.   

25 

As pessoas envolvidas nessas associações são mais 
empenhadas... sei de algumas que disputaram as lideranças, 
fizeram eleições renhidas.   

Sim, actividades culturais, religiosas e de lazer... 
quando posso vir a Lisboa [centro]. A ideia da 
faculdade privada é um potencial negócio... o meu 
irmão foi também imigrante cá, há uns anos... tinha 
um restaurante com um sócio... mas foi-se embora 
com dívidas. Vim também esclarecer algumas coisas 
com esse sócio - o meu irmão era jogador 
compulsivo.  

26 

Algumas pessoas não se dão muito bem com outras, mas isso 
normalmente são os mais velhos e tem a ver com política.... nós 
tentamos dar-nos com todos, mas também com pessoas de 
diferentes nacionalidades, para não ficarmos fechados.... o meu 
marido odeia porque toda a gente sabe a vida de toda a gente.  

Pratico actividades, quando não estou a trabalhar... 
onde contacto diariamente com muitos... por vezes, 
tenho até de me isolar, porque conhecem-me e 
querem falar sempre de algo relacionado com o 
Consulado, na rua... 

27 
Algumas pessoas dão-se melhor com outros nepaleses da 
mesma grupo étnico... Por aquilo que percebo, só há lutas para 
ver quem preside à NRNA.   

Praticamente só com a minha amiga de casa e a 
minha filha.  

28 
Ah, isso não sei... não estou muito dentro do assunto. Acho que 
são boas.  

Pouco... por falta de tempo.   

29 Eu não sei...   Faz negócio e lazer com outros nepaleses de Lisboa.  

30 
 

A maioria trabalha em conjunto... há sempre pessoas que se 
dão mal por alguma razão, mas isso são excepções...  

De tudo um pouco....estamos ligados em todas as 
áreas da vida.   

 

   

Quadro XCVIII - Como são as relações entre as diferentes organizações comunitárias nepalesas em 

Lisboa e os seus membros? Faz negócio, pratica actividades culturais, religiosas, de lazer, ou                                  

outro tipo de actividades e tarefas, com outros nepaleses em Lisboa?  

Para os Trabalhadores Nepaleses Entrevistados (N = 30) 

Elaborado pela autora, 2017 
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N 

Tem amigos de outras castas, regiões de origem e 
religiões na imigração nepalesa de Lisboa? Tem relações 
de amizade com pessoas da maioria dos grupos étnicos 
e subcastas, ou evita alguma(s)? Porquê? 

Casaria (ou casaria filhos) com uma pessoa de outro 
grupo étnico/subcasta? E de outra nacionalidade? Como 
é que isso seria visto pela sua família de origem e que 
importância a opinião deles tem, hoje, para si? 

1 

Tenho, é impossível não ter... Não evito, quero mais 
clientes. 

Sim... mas aconteceu casar com uma Newar... os jovens 
nepaleses já quebram essas regras antigas... já é muito 
diferente. Os nossos avós eram obrigados a casar, os 
nossos pais nem tanto... e nós já escolhemos livremente.  

2 
Tenho, de todos os grupos... conheço muita gente graças à 
ONG [a que pertence]... E o sr. K., que está cá há 20 e tal 
anos, é meu amigo, ele conhece quase toda a gente...  

Sim... desde que se amassem, isso é o mais importante.  

3 

Sim... conheço muita gente por causa da hostel... dou-me 
melhor com Bahuns [coétnicos], ex-colegas em Catmandu 
que vieram cá parar, ou outros académicos e pessoas do 
meu distrito de origem [Gorkha]. Evitar, evito só os 
nepaleses que bebem muito e depois tentam andar à 
pancada... ou aqueles que me tentam enganar [a respeito 
de donativos]. 

Sim... quem sabe, a minha filha virá a casar com um 
português ou um suíço... os meus pais e sogros estão 
distantes, já não é o tempo deles.... eles sabem isso. 

4 
Sim. Só evito as pessoas que são... arruaceiros... ou andam 
à porrada e a pedir dinheiro emprestado.  

Sim... não sei, mas os meus filhos podem vir a casar-se 
aqui com portugueses... ou com nepaleses de cá... essas 
regras perderam importância.  

5 

Sim, tenho... não escolho os meus amigos por causa da 
grupo étnico ou da sua casta, isso é impossível... 
normalmente são pessoas que têm interesses 
semelhantes aos meus, que podem ajudar-me com os 
estudos na Europa ou que também se interessam por 
música, é o meu hobby. 

Sim... Não sei como é visto, os tempos são diferentes 
agora.  

6 

Sim, tenho. São meus clientes. Sim... mas eu sou um caso raro entre as nepalesas da 
minha idade... já são todas casadas e eu não. Elas não 
percebem o meu estilo de vida e eu não penso em ter 
filhos, são uma despesa que não posso suportar... vivo 
muito humildemente com o que tenho para mim, mas não 
chega para mais ninguém.    

7 

Sim, tenho. Sim, sem problema... mas não penso ter filhos, para já. 
Não sou uma nepalesa típica... [risos] Claro que os meus 
pais gostavam, mas se vim para a Europa é para fazer o 
que quero!  

8 

Sim, tenho relações de amizade... com outras grupo 
étnicos e subcastas... eu próprio, venho duma subcasta de 
Newars campesinos, em teoria não poderia ser professor 
universitário... mas muita gente, como eu, quebrou essas 
regras, já há anos... 

Sim, porque tive uma educação europeia... para mim, isso 
não importa nada e a minha família também é liberal. Mas 
a maioria dos casamentos nepaleses ainda são "por 
arranjo". 

9 
Sim, tenho, de várias grupo étnicos. Sim, ou com um europeu... faz parte da vida... ninguém ia 

levantar barreiras.  

10 
Sim, tenho, com todo o tipo de gente... não evito 
ninguém, podem evitar-me a mim... [ri-se]. 

Sim, o meu filho casou com uma australiana... Não foi 
tradicional.  

11 

Sim, tem. De várias castas e grupo étnicos e religiões 
também... Evita indivíduos, mas tem a ver com o seu 
comportamento, mais do que com a casta.    

Sim, eu não tenho preconceitos... Os meus filhos poderão 
escolher quem quiserem... incluso portugueses ou 
ingleses. A família aceitaria bem... já não vivemos há 40 
anos atrás, o mundo evoluiu! 

12 

Sim, tem. Damo-nos todos bem... temos de conviver. Sim, como qualquer português. Isso tudo está a mudar... 
os meus alunos mais novos [nepaleses] têm uma 
mentalidade mais aberta, europeia... como eu saí muito 
cedo do Nepal, para Singapura, isso também me ajudou a 
pensar mais como um europeu. A minha família não tem 
problemas com isso, os namorados das minhas sobrinhas 
são portugueses.  

13 
Sim, sobretudo colegas de universidade... são de origens 
variadas. Não evito ninguém, o que acontece é que há 
pessoas com quem temos mais afinidade do que outras.  

Sim, claro. A minha família já morreu ou está distante.  

14 

Sim, não trato de maneira diferente as pessoas... somos 
todos iguais, todos nepaleses, todos imigrantes em 
Portugal... temos mais coisas em comum do que 
diferenças... Acho que é nisso que temos de pensar. 

Sim, casaria... a minha família veria isso bem... até porque 
viemos duma subcasta baixa.  

15 

Sim, de várias castas e religiões.... nós não discriminamos. 
Não evitamos ninguém, com excepção das pessoas que 
bebem muito. Claro que conhecemos mais Newars, mas 
isso é por acaso... temos mais afinidades.  

Sim, casaria e casaria filhos. Para nós isso já não tem a 
mínima importância. 

16 
Sim, de tudo um pouco.... Seria complicado para a minha família, eu escolheria 

alguém da minha casta... mas tenho tempo.  
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17 
Sim, de todas... Não evitamos ninguém, mas identificamo-
nos mais com outros Gurung, é claro. 

Para já, não penso ter filhos.... mas isso não seria um 
grande problema, pelo menos fora do Nepal. A nossa 
cultura é diferente, lá a família faria pressão. 

18 

Sim, de todas. Não teria porquê evitar alguém. Não há 
discriminação com base na casta excepto nalgumas zonas 
isoladas do Nepal, onde a "intocabilidade" ainda é 
praticada... mas as pessoas nas cidades são informadas e 
educadas... sabem que o sistema de castas foi abolido e 
não o seguem... só para efeitos de casamento.   

Não, mesmo a minha filha, gostaria que casasse do modo 
tradicional... é melhor para ela. 

19 

Sim, de castas e religiões diferentes... eu, desde que estou 
em Portugal, e já na Irlanda, quase sou mais Católica... vou 
à missa sempre que posso. Não tenho inimigos, digamos 
assim. 

Não sei, depende... somos um pouco tradicionais... não 
penso muito nisso.  

20 

Sim, como sou professora, isso leva-me a conhecer muita 
gente. E a Sociedade de Mulheres Nepalesas também. Não 
evito ninguém, podem evitar-me a mim por causa da 
Sociedade [risos]... 

Não penso nisso.... os meus filhos, quando crescerem, vão 
tomar a opção deles. Não lhes vou impor uma nora... [ri-
se] 

21 

Sim, como eu não tenho religião dou-me com pessoas de 
qualquer uma... conheço mais Bahuns e Newares, mas 
tem a ver com as amizades... 

Não penso casar, ainda... as pessoas aqui [Europa] são 
livres para ficarem solteiras... Primeiro, quero fazer outras 
coisas. A minha família de origem tem a sua opinião, mas 
eu não posso ser moldado por isso.    

22 
Sim, claro. Mais Newares, mas também doutras grupo 
étnicos, religiões e regiões de origem. Há de tudo um 
pouco. Não evito ninguém, dou-me bem com todos.  

Não doutra grupo étnico.... mas doutra nacionalidade sim. 
A minha família de origem tem pouco a dizer sobre a 
minha vida.  

23 

Sim, claro que os amigos mais próximos vêm da minha 
cidade, vivemos juntos... mas tenho bons amigos Newar, 
Chhetri, Bahun... Sherpas... não evito ninguém, se 
tivermos os mesmos interesses, isso ajuda.  

Eu não quero casar... Talvez aconteça, mas não quero... 
isso vai contra a tradição. A minha família está longe, não 
sabe [ri]... Quero continuar a estudar na Europa, se puder. 

24 

Não.... prefiro dar-me com mais pessoas que falem inglês, 
por exemplo, ou portugueses e turistas... e sou divorciada, 
não tenho muito a acrescentar-lhes... mas não me 
importo, porque sou livre. 

Eu fugi, praticamente, com a minha namorada para 
Inglaterra... não concordo que os pais decidam sobre isso, 
cada um é livre para fazer o que quiser... Deves fazer o 
que achares melhor para ti.  

25 

Não, não.... não evito ninguém, até nos ajudamos. O Nepal 
tem muitos grupos [étnicos], estamos habituados...  

Eu até não casaria... sou solteiro e, quando voltei ao 
Nepal, isso era mal visto... na Europa é normal, lá havia 
uma pressão constante para casar, mesmo os meus 
familiares não percebiam e perguntavam constantemente 
por que ainda estava solteiro com esta idade... é muito 
estranho... Não me importo com o que eles pensam, a 
escolha é de cada um. Mas quero ser livre. 

26 

Doutras religiões, no Nepal tinha, aqui não... conheço 
poucas pessoas. 

Eu acho que sim... isso não tem qualquer problema nos 
dias de hoje. Desde que haja amor e respeito mútuo, a 
minha família aceita bem. As pessoas, actualmente, são 
livres para decidir com quem querem estar. 

27 

De castas, religião e origem muito diferentes, sim.... 
conheço muita gente. Como também fui professora de 
inglês na comunidade... e todas as actividades que 
desempenho... isso leva-me a conhecer muitas pessoas. 
Não discrimino ninguém. 

Claro. Isso, para as gerações de hoje, já não tem 
importância. Talvez a minha família resistisse um 
bocadinho... Mas, de facto, isso era um problema para os 
nossos avós, já não para nós... Somos diferentes, viajámos 
e vimos que as coisas não têm de ser assim. 

28 

Conheço toda a gente, porque também fui professor de 
vários deles... E como a minha família é das mais antigas 
aqui, ajudámos muitos nepaleses, no início.... sabemos a 
história deles, de onde vêm.... Claro que tenho muitos 
amigos nepaleses, mas também portugueses, posso dizer. 

Claro, para mim esse problema não se põe.  

29 

Claro... Nós passámos por uma guerra civil, o nosso 
objectivo é unir todos os nepaleses e trabalhar para algo 
comum. A guerra ficou para trás. Temos de saber 
reconhecer e apreciar as diferenças entre as grupo 
étnicos.  

Claro, ou doutro país! [risos] Na geração dos nossos pais e 
avós, eles tinham de seguir aquilo que os pais deles lhes 
diziam, hoje já não é assim... Gosto muito da minha 
família, mas somos muitas irmãs e apoiamo-nos muito... 
isso, hoje, não é um problema para nós. 

30 
 
 

Sim. No meu trabalho lido com todo o tipo de nepaleses.... 
não evito ninguém, só pessoas que bebem demais. 

A minha mulher é Newar e eu Thakuri... as pessoas estão a 
casar entre grupo étnicos e castas... até já aqui.... os meus 
pais aprovaram [sorri]. O meu filho vai ser livre para casar 
ou não casar, com quem quiser. 

 

Quadro XCIX - Tem amigos de outras castas, regiões de origem e religiões na imigração nepalesa de Lisboa? 

Tem relações de amizade com pessoas da maioria dos grupos étnicos e subcastas, ou evita alguma(s)? Porquê? 

Casaria (ou casaria filhos) com uma pessoa de outro grupo étnico/subcasta? E de outra nacionalidade? Como é 

que isso seria visto pela sua família de origem e que importância a opinião deles tem, hoje, para si?                                                                            

Para os Trabalhadores Nepaleses Entrevistados (N = 30) 

Elaborado pela autora, 2017 
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N 
Os líderes da imigração nepalesa e organizações em Portugal podem ser de qualquer região, grupo 
étnico/subcasta, religião ou partido político? Qual é a sua opinião? 

1 
 Sim... mas acho que devem ser pessoas que estão cá há mais tempo e conhecem melhor o país, como o 
meu tio.... ele não está nas associações como dirigente, mas ajuda muita gente.... todos o conhecem... 
quando precisam dalguma coisa vão ter com ele, não com a NRNA.  

2 
Sim - a prova é que há pessoas de diferentes grupo étnicos e cidades a liderar as organizações. Depende 
mais do tipo de trabalho concreto que fazem.  

3 Podem, sim... depende do grupo. Nos grupos Sherpa são Sherpas, já com algum estatuto. 

4 Podem, se forem competentes.  

5 
Podem, penso que sim, é verdade... mas castas mais altas predominam.... isso é normal no Nepal, apesar 
de nós termos abolido as castas.  

6 Podem, mas se forem pessoas capazes.  

7 
Podem, mas predominam pessoas do Congress [Party] ou Maoístas.... são hindus ou budistas e, 
normalmente, homens de negócios... não há mulheres líderes, praticamente, e eu acho isso muito mal. 

8 Podem, mas não são.... [risos]... geralmente são gente com dinheiro.  

9 Podem, mas há mais homens de negócios, com ligações a partidos e Chhetri, Newar, Bahun, Thakuri. 

10 Podem, geralmente são Chhetri, Bahun, Newars. 

11 
Podem, embora... quem tem uma posição mais alta na sociedade, tem mais responsabilidades... é assim 
que funciona.  

12 Podem, e eu acho que é bom que haja variedade, que todos estejam representados.  

13 Podem sim.  

14 Podem sim, desde que sejam competentes no que fazem...  

15 Podem ser, sim.  

16 
Podem ser, mas eu sei que na maior parte dos casos são empresários e homens de negócios com algum 
poder económico, ligações a partidos...  

17 Podem ser, embora seja preferível que tenham qualificação... é o que eu penso. 

18 Penso que sim.  

19 Normalmente sim.  

20 São empresários mais bem colocados....  

21 

Na minha opinião, podem. Mas as pessoas de casta alta, hindus e pertencentes a determinados partidos 
predominam... isso é o que se passa no Nepal também. Nós tentamos abrir as direcções a outras 
pessoas... claro que muitos não têm tempo porque estão a trabalhar muitas horas. Outros desinteressam-
se... por exemplo na Sociedade de Mulheres... são sempre as mesmas a fazer tudo... não temos ajuda 
nenhuma para organizar os eventos. 

22 Isso, tem de perguntar-lhes a eles...  

23 
Eu penso que sim, não deve haver obstáculos. Claro que a maioria são de famílias importantes [casta alta] 
ou têm ligações a partidos políticos... Mas eu acho que devia ser [possível para] qualquer pessoa. 

24 Creio que sim.  

25 Bom, eu acho que sim. Mas devem ter alguma educação, em gestão ou noutras áreas. 

26 As pessoas com mais riqueza tendem a assumir.  

27 
Ah, podem. Há mais Hindus e dalguns partidos, mas no Nepal também é assim. Quem tiver o bem dos 
nepaleses em mente, pode ser nosso líder. 

28 A maior parte tem de ter dinheiro e bons padrinhos políticos!  

29 ...Depende da organização... algumas são étnicas ou só membros do mesmo partido podem pertencer.  

30 
 

Há mais pessoas dos partidos que estão no poder [no Nepal], nas associações... e de castas mais altas. São 
famílias mais tradicionais.... com essas ocupações. Estão mais preparados... mas eu acho que qualquer 
pessoa competente pode ser um líder. 

 

Quadro C - Os líderes da imigração nepalesa e organizações em Portugal podem ser de qualquer 

região, grupo étnico/subcasta, religião ou partido político? Qual é a sua opinião?   

Para os Trabalhadores Nepaleses Entrevistados (N = 30) 

Elaborado pela autora, 2017 

 

 



Transborder Himalaya | Alexandra Pereira | ISEG 
 

145 
 

N 
Tem amigos de ambos os sexos, na comunidade nepalesa de 
Lisboa? E na sociedade portuguesa em geral? 

Se não, porquê? 

1 

Sim... mas mais mulheres. Em ambas.  Tenho... mas a minha mulher tem ciúmes... ela 
também era a minha melhor amiga e é mais nova     
do que eu.... 

2 Sim.  Porque vêem mal que seja amiga de homens.  

3 

Sim, tenho... dou-me bem com todos... claro que a minha 
melhor amiga é mulher, e no meu trabalho também temos 
mais mulheres... até as clientes que ficam nossas amigas são 
mulheres... 

 Os portugueses são muito fechados, dão-se pouco.  

4 
Sim, tenho. Portugueses, só colegas de trabalho (dos dois 
sexos). 

Não se aplica.  

5 Sim, tenho. Nas duas.  Não se aplica. 

6 Sim, tenho. Nas duas.   Não se aplica. 

7 Sim, tenho. Nas duas.   Não se aplica. 

8 Sim, tenho. Embora mais mulheres.  Não se aplica.  

9 Sim, tenho.  Não se aplica.  

10 

Sim, tanto numa como na outra... contacto com muita gente, 
antigos e actuais estudantes... a Sociedade [de Mulheres 
Nepalesas] leva-me a conhecer muitas mulheres.... tornamo-
nos amigas.  

Não se aplica.  

11 Sim, nas duas... mas mais mulheres.  Não se aplica.  

12 Sim, nas duas.  Não se aplica.  

13 Sim, nas duas.  Não se aplica. 

14 Sim, nas duas.   Não se aplica.  

15 Sim, nas duas.  Não se aplica.  

16 Sim, na comunidade nepalesa. Portuguesas não.  Não se aplica.  

17 
Sim, mas mais nepaleses/as.... amigos portugueses tenho 
muito poucos.  

Não se aplica.  

18 
Sim, em ambas. Mas as senhoras portuguesas são menos 
tímidas do que as nepalesas... mais independentes.   

Não se aplica.  

19 Sim, em ambas.  Não se aplica.  

20 Sim, em ambas.  Não se aplica.  

21 Sim, de ambos. Embora mais raparigas.  Não se aplica.  

22 
Sim, de ambos, na comunidade nepalesa, ou outros amigos 
de outras nacionalidades. Na sociedade portuguesa não 
tenho amigos [mas tem colegas/chefes]. 

Não se aplica.  

23 
Sim, de ambos, mais mulheres. Na sociedade portuguesa não 
tenho amigos ainda, só colegas de trabalho e a dona da 
residencial.  

Não se aplica.  

24 
Sim, de ambos, embora mais homens.  Não se aplica.  

25 
Sim, de ambos os sexos: tanto nepaleses, como chineses ou 
portugueses. E ingleses. 

Não se aplica.  

26 
Sim, de ambos os sexos. E não-nepaleses também.  Na sociedade portuguesa não porque... não tenho 

mesmo amigos portugueses. 

27 
Sim tenho, até porque já tive tantos alunos... muitas centenas 
nestes anos...  portugueses também. 

Eles não se dão com mulheres divorciadas... [ri]. 

28 
Não homens, mais mulheres....  Elas não se dão muito connosco.  

29 
Muitos. É parte do trabalho do presidente da NRNA conhecer 
toda a gente.   

É difícil fazer amigos portugueses... são muito 
fechados.  

30 
 

É uma sociedade dominada pelos homens [a nepalesa]... 
tenho mais amigas mulheres. Portuguesas, não.  

Ainda é complicado relacionarmo-nos com uma 
senhora sem o marido dela, no Nepal....  

 

Quadro CI - Tem amigos de ambos os sexos, na comunidade nepalesa de Lisboa?                                          

E na sociedade portuguesa em geral? Se não, porquê? 

Para os Trabalhadores Nepaleses Entrevistados (N = 30) 

Elaborado pela autora, 2017 
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N 
Como vê as relações entre os homens e as 
mulheres nepaleses a residir em Portugal? 

Faz parte de 
algum grupo 
nepalês ligado a 
questões de 
género? 

Porquê e Qual? 
 

1 

Sei que, às vezes, algumas amigas minhas têm problemas com 
os maridos... querem ser como os ocidentais e elas não estão 
acostumadas... mas nós viémos de Inglaterra e já estamos 
habituados... lá tanto homens como mulheres traem os 
maridos....   

Sim. Um grupo de mães. Para conseguir uma 
ama barata que cuide do bebé enquanto 
ela e o marido trabalham.  

2 

São relações equilibradas, com algumas discussões.... é como 
com os portugueses.  

Sim. A Sociedade das Mulheres Nepalesas.... 
Porque pode ser útil para mim a para a 
minha filha, discutimos coisas que 
interessam às mulheres. 

3 

São relações boas... às vezes, há pessoas mais tradicionais, mas 
isso não me incomoda pessoalmente... tento fazer o meu 
trabalho e viver a minha vida. Com o meu marido a relação é 
boa, falamos sobre todas as decisões.    

Sim. A Sociedade das Mulheres Nepalesas. 
Porque quero ajudar pessoas novas que 
chegam e precisam de orientação, e 
podemos fornecer suporte mútuo.... em 
geral penso que é bom. Às vezes, há 
situações muito complicadas e elas não 
têm mais ninguém para quem se virar... 

4 

São iguais a Inglaterra, e é assim que me sinto bem. Não gosto 
da divisão tradicional no Nepal das mulheres para um lado e dos 
homens para o outro... sei melhor inglês do que nepalês...    

Sim. À Sociedade das Mulheres Nepalesas. 
Ajudaram-me quando cheguei e achei que 
era a minha maneira de retribuir. Às vezes 
aparecem pessoas em situações muito 
complicadas, é bom ajudar.... 
 

5 

São boas... muitas vezes vêm casais... alguns já tiveram filhos 
aqui... têm um modo de vida mais ocidental... sei como é, o meu 
filho também nasceu na Rússia...   

Não... há associações 
de mulheres, mas não 
faço parte. Não gosto 
que sejam só de 
mulheres, gosto de 
estar com todos. 

Não se aplica. 

6 

Penso que é um desafio vir para a Europa, mesmo no caso dos 
casais.... mas eu não sei, casei no Nepal mas foi por 
conveniência, arranjo das nossas famílias, e não estamos 
juntos..... 

Não... fiz parte dum 
grupo de mães, mas 
já não faço. 

Esse grupo de mães procura ajudar as 
mulheres a cuidar dos filhos ou a 
arranjarem alguém que cuide. 
 

7 

Os homens tentam interferir no trabalho da Sociedade de 
Mulheres Nepalesas... não os nossos maridos, esses aceitam e 
apoiam, às vezes até nos visitam ou acompanham... os outros... 
isso não é aceitável, não devem interferir. Lidamos com 
assuntos de mulheres, que eles não compreendem... Ajudamos 
as pessoas de todos os modos que podemos, não só 
judicialmente, também com conselhos... não é certo discriminar-
nos por fazermos uma coisa boa.   

Não. Não se aplica.  

8 Não há problemas... dou-me bem com mulheres e homens.    Não. Não se aplica.  

9 
Não estou muito dentro dos casais.... acho que são boas, pelo 
menos entre os estudantes. 

Não. Não se aplica. 

10 Não conheço muitos.... são como no Nepal.    Não. Não se aplica. 

11 
Muitos chegam aqui e culturalmente não mudaram nada nem se 
adaptam. Casam muito cedo, têm filhos logo.... não foi o que 
decidi para mim.    

Não. Não se aplica.  

12 
Há muitos problemas nos casais quando vêm, é difícil 
adaptarem-se a outra cultura e muitos separam-se. Aqui há 
nepalesas sozinhas, divorciadas.    

Não. Não se aplica.  

13 Há menos mulheres, mas as relações são boas.    Não. Não se aplica.  

14 

Há mais problemas nos casais, quando chegam aqui a cultura é 
diferente das nossas tradições... No Nepal uns 60% dos 
casamentos são "por arranjo".... mas hoje muitos jovens mudam 
de região dentro do país para escapar à família.... 

Não. Não se aplica.  

15 

Eles enfrentam alguns desafios que são... estão relacionados 
com adaptar-se à cultura europeia e portuguesa.... aqui tanto 
um homem como uma mulher podem ter várias relações ao 
longo da vida e ninguém os julga por causa disso. Ou ter filhos 
de vários casamentos. Ou não se casar, viver só em... união de 
facto...    

Não. Não se aplica. 

16 

Elas são muito pouco livres e eu estava acostumada a outro tipo 
de sociedade em Israel, fui para lá por causa disso, mais aberta e 
liberal.... como estou na Europa, tenho de aproveitar.... se eu 
quisesse viver no Nepal, vivia... não preciso de viver aqui. Quero 
dar-me com gente de todo o mundo.    

Não. Não se aplica.  

17 
Elas aqui tentam ser mais europeias e eles nem sempre lidam 
bem com isso... mas isso são mentalidades antigas... com a 
minha mulher, divido tarefas sempre que posso.   

Não. Não se aplica.  
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18 

É como os portugueses... há casais que se dão bem e casais que 
se dão mal ou têm dificuldades... Mas a maioria dos meus 
colegas está num casamento feliz...   

Não. Não se aplica.  

19 

Isso com os jovens não acontece tanto porque já pensam como 
europeus mas, como eu disse atrás, alguns homens e mulheres 
mais velhos deixaram de me falar pelo facto de eu tentar ajudar 
mulheres nepalesas em situações delicadas.... eu não 
compreendo isso, magoou-me e ainda há algum machismo..... 
mas as coisas vão mudar, estamos no séc. XXI... 

Não. Não se aplica.  

20 
Bom, aqui há muitos casais novos.... não se comportam como os 
nossos pais.... os mais velhos é que mantêm as tradições.  

Não. Não se aplica. 

21 

[risos] Conheci o meu marido aqui. Somos como um casal de 
portugueses, mas há outros nepaleses que se comportam ainda 
como se estivessem no Nepal, mais atrasados.... a mulher fica 
em casa...    

Não. Não se aplica.  

22 

As mulheres são mais "bem-comportadas".... tem a ver com a 
educação das raparigas nepalesas.... mas aqui há mais homens 
nepaleses. As raparigas andam em grupos e não dão confiança, 
há sempre um tio a vigiar-nos....    

Não. Não se aplica.  

23 

As mulheres nepalesas... são mais conservadoras do que as 
europeias... há muito mais homens nepaleses cá... eu trato 
todos da mesma maneira... mas alguns perseguem as mulheres 
ou tentam mandar nelas.  

Não. Não se aplica.  

24 

As mulheres aqui trabalham mais fora de casa e isso é bom - 
tentamos apoiá-las quando chegam e não sabem a língua, para 
terem formação numa profissão e eles também.... mas quem 
vem é, na maioria, classe média. Aqui há mais divórcios e 
traições... mas faz parte. 

Não. Não preciso.... o apoio que tivemos (e 
ainda temos) é dos nossos amigos... e da 
minha melhor amiga ou outras amigas 
nossas.... somos mais jovens e vivemos 
em vários países, temos uma mentalidade 
diferente.  

25 

Aqui as mulheres são mais livres... alguns homens não lidam 
bem com isso. Mas nós sempre tivemos amigos de várias 
nacionalidades... na nossa geração, isso não existe. A minha 
mulher pressiona-me muito para estar sempre com ela e às 
vezes estou do outro lado do rio ou cansado.... Mas eu 
acompanho-a desde a Baixa [trabalho dela] até casa sempre que 
posso... esta zona é perigosa à noite. Ela também quer ter já 
filhos e eu acho que devemos esperar... Muitas mulheres 
nepalesas quando vêm para Portugal querem ter filhos... ela vê 
as amigas e quer ter também.... acho que precisamos estar mais 
estáveis e ter melhores condições.... e depois, com um bebé, 
vamos deixar de fazer muitas coisas... 

Não. Falta de tempo.  

26 

Ainda há alguns casais mais velhos onde ele é que manda e ela 
fica em casa... nós não somos assim... há senhoras mais velhas 
que não trabalham... eu gosto e não me imagino sem ser 
independente...  

Não. Não se aplica. 

27 

Ah, eu sou má para eles... Gosto de ser amiga com os rapazes 
mas não lhes dou confiança... não quero casar... As nossas 
famílias Sherpas são diferentes da maioria, as mulheres... eu 
penso como uma europeia, acho... por isso quero aqui ficar...    

Não, só dum grupo de 
mães (mas quase não 
frequenta). 

Apoio mútuo. 

28 

Acho que vão ter de assemelhar-se às dos portugueses, porque 
eles não estão a viver no Nepal. Aqui há um maior equilíbrio, 
respeita-se mais a liberdade de cada pessoa, sem tanta pressão 
social. Pelo menos na Irlanda era assim....     

Não, não gosto desses 
grupos. Tenho as 
minhas amigas, sou 
eu que as escolho. 

Não se aplica. 

29 

Acho que estão a mudar e as mulheres já fazem muito mais 
coisas.  

Não, mas sei que 
existem 1 ou 2.... 

A Sociedade das Mulheres Nepalesas. 
Porque muitas enfrentam problemas 
relacionais quando chegam à Europa, ou 
precisam de aconselhamento a vários 
níveis. Para facilitar a sua integração e 
terem um apoio. Para que sejam mais 
independentes e possam trabalhar fora 
de casa, se quiserem... se souberem como 
deixar os filhos com alguém é um grande 
princípio. 

30 
 
 

Acho que é boa e sem grandes problemas. Com a minha mulher, 
corre muito bem.... conhecemo-nos cá. Talvez seja mais 
complicado para as pessoas dum casal, quando se separam e 
vem ele primeiro e ela depois, e ela não sabe português nem 
inglês.... aí é difícil, claro. Mas para qualquer emigrante é difícil 
uma situação dessas... Por isso, eu insisto tanto na língua, que 
aprendam a língua....   

Não, a minha mulher 
sim. 

Não se aplica. 

 

Quadro CII - Como vê as relações entre os homens e as mulheres nepaleses a residir em Portugal? 

Faz parte de algum grupo nepalês ligado a questões de género? Porquê e Qual? 

Para os Trabalhadores Nepaleses Entrevistados (N = 30) 

Elaborado pela autora, 2017 
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N 

Como é que esse grupo funciona e de que 
benefícios usufrui (ou que deveres tem) pelo 
facto de pertencer a ele? 

Como é que as actividades 
promovidas por esse grupo 
são recebidas pela imigração 
nepalesa em Lisboa? 

Esposos/as ou parceiros/as podem assistir às 
reuniões do grupo e saber dos assuntos que 
são tratados nele? 

1 

Reunimo-nos várias vezes por mês. Todas as 
mulheres têm acesso a uma rede internacional, 
pequenos empréstimos, apoio jurídico, médico e 
psicológico, e cuidados infantis. E ainda ao apoio 
do grupo, e ajuda com a aprendizagem da língua... 
podemos orientá-las.  

Sei que há homens que não 
gostam que as esposas 
frequentem esses grupos.... mas 
elas vão na mesma [risos]. 

Sim, se quiserem e quando temos confiança 
neles [exº: maridos das líderes], claro que 
podem... mas não querem muito.  

2 
As mães eram ajudadas com contactos de amas, 
ajuda no registo escolar dos filhos.... conselhos 
gerais também. 

Não.  Sim, por vezes... mas queremos dar-lhes espaço 
a elas. 

3 
Não.  Não se aplica. Sim, podem... mas os homens não se  

interessam muito. 

4 Não se aplica. Não se aplica.  Não se aplica. 

5 Não se aplica. Não se aplica. Sim, isso sei que podem. 

6 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. 

7 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. 

8 Não se aplica. Não se aplica. Não sei... 

9 
Não se aplica. Não se aplica.  Não se aplica. "Sei que há grupos de mulheres, 

mas não estamos muito interessados" 

10 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. 

11 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. 

12 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. 

13 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. 

14 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.  

15 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. 

16 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. 

17 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. 

18 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. 

19 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. 

20 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. 

21 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. 

22 
Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. 

23 
Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. 

24 Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica. 

25 
Não se aplica. Há uma fatia dos nepaleses que 

não gostam, como eu disse 
atrás.... [risos]. 

Não se aplica. 

26 
Não se aplica. Bem... toda a gente precisa, as 

crianças... desse apoio. 
Não se aplica. 

27 

Há reuniões regulares e as pessoas podem 
esclarecer dúvidas, contratar amas, etc... 

Muitas mulheres precisam de 
ajuda com os filhos... para 
poderem trabalhar... Em 
Portugal apenas um salário não 
chega, num casal. 

Podem. Mas normalmente são as senhoras que 
vão ao grupo.... no nosso país as mulheres 
cuidam mais das crianças sozinhas. 

28 

Reuniões frequentes... discutimos os assuntos e 
vemos as necessidades delas e como podemos 
ajudar. Só o facto de desabafarem já ajuda.... 
Podem ter apoio com amas, jurídico, legal, 
empréstimos pequenos.... 

Há só meia dúzia de pessoas 
mais velhas [nepalesas] que não 
gostam.... mas são iniciativas 
muito importantes e fazemos 
amigas, esclarecemos 
informações. 

Sim, às vezes podem... outros assuntos, é 
melhor que eles não estejam [presentes]. 

29 Fazemos reuniões, recebo conselhos e ajuda. Bem, é normal... Sim, o meu muitas vezes vai lá.... [ri-se]. 

30 
 
 

Fazemos reuniões e acordamos diversos tipos de 
apoio.... seja emocional, legal... Há vários 
benefícios... 

As nossas actividades são bem 
vistas por uma maioria, mas há 
uma minoria que não as 
aceita... porque tornam as 
mulheres mais auto-
organizadas e independentes 
dos seus maridos.  

Eles não querem. 

 

Quadro CIII - Como é que esse grupo funciona e de que benefícios usufrui (ou que deveres tem) 

pelo facto de pertencer a ele? Como é que as actividades promovidas por esse grupo são recebidas 

pela imigração nepalesa em Lisboa? Esposos/as ou parceiros/as podem assistir às reuniões do 

grupo e saber dos assuntos que são tratados nele? 

Para os Trabalhadores Nepaleses Entrevistados (N = 30) 

Elaborado pela autora, 2017 



Transborder Himalaya | Alexandra Pereira | ISEG 
 

149 
 

N 

Os membros do 
grupo auxiliam-se 
fora dele? Sente 
necessidade de algum 
tipo de suporte que 
não tenha? 

O que acha dos valores da sociedade portuguesa a respeito do 
namoro, divórcio, relação homens-mulheres, divisão de tarefas e 
trabalho das mulheres? 

1 

Sim, por vezes 
ajudamos.... agora não, 
não sinto falta de nada.   

Vocês são muito diferentes... Mas os jovens nepaleses são mais semelhantes 
aos europeus. Eu acho que as nossas mulheres devem fazer tudo o que as 
europeias fazem. Vocês têm muito mais divórcios.... mas eu também já me 
separei dum namorado na Alemanha... ele era violento... e eu decidi deixá-
lo.... por isso não posso falar.... fiz o que estava certo.  

2 

Sim, claro... encontramo-
nos muitas vezes... por 
exemplo, para conversas 
a duas... entreajudamo-
nos. Não sinto...  

Vocês divorciam-se mais facilmente.... no Nepal é difícil para as mulheres re-
casarem... nalgumas coisas gosto mais da vossa maneira de ser, noutras 
gosto mais das nossas tradições... 

3 

Sim, ajudam-se. Não. São culturas diferentes, a portuguesas e a nepalesa... como grande parte da 
minha formação foi feita fora do Nepal, e também já viajei muito, considero-
me muito europeu... ou melhor, russo. É diferente... lá a tradição era as 
mulheres serem iguais em tudo... tanto que a minha mulher acabou o 
doutoramento antes de mim, apesar de ter sido mãe naqueles 10 anos.   

4 

Sim, ajudam. Não. 
Quando eu precisei, elas 
ajudaram.... era mais 
quando estava a 
aprender a língua...   

São mais livres, ocidentais... eu acho bem. Estamos no século XXI e também 
no Nepal vai ser assim. Mas as mulheres que trabalham precisam de 
alternativas de creches baratas... é essencial. E também acho que quando as 
pessoas se querem separar porque estão infelizes, então devem fazê-lo... 

5 
Não. O que preciso 
obtenho dos meus 
amigos.  

São ainda mais liberais no Reino Unido... não me espanta. Acho bem as 
mulheres poderem ter relações sem compromissos, serem mais livres. Mas 
alguns homens nepaleses não gostam disso. Não estão habituados.    

6 

Não se aplica. Prefiro, sempre foi o meu sonho morar na Europa... as mulheres são mais 
respeitadas e independentes, aqui nós somos iguais.... O meu marido cozinha 
a maior parte das vezes... eu chego tarde e cansada do trabalho... mas nós já 
éramos assim.  

7 

Não se aplica. Para nós, é estranho que haja tantos divórcios. Mas pode acontecer, eu 
próprio já pensei nisso no passado, numa altura em que discutíamos muito. 
Foi muito estranho ver, no início, como os namorados se beijam tanto na rua 
e tão livremente, as mulheres... Nós aqui em casa dividimos as tarefas, eu 
cozinho muitas vezes.... limpo. Não tenho preconceitos nem acho que a 
mulher deve fazer tudo.... A V. ganha mais do que eu e tem um trabalho mais 
estável, com mais direitos.   

8 
Não se aplica. Nós tentamos convencer os nossos maridos a fazerem como é aqui.... estão 

neste país, têm de seguir aquilo que aqui se faz e da maneira como se faz.   

9 
Não se aplica.  Nós, em casa, dividimos tarefas.... e no trabalho também. E os meus pais 

também cuidam de muitas coisas.   

10 
Não se aplica.   Não sei bem disso... porque não sou casado e os meus sócios casaram com 

nepalesas, todos... vejo que há mais igualdade e isso é bom... em Inglaterra 
ainda mais, as mulheres são muito fortes lá.   

11 
Não se aplica.   Igual ao Reino Unido, por isso eu gosto. Nós, em casa, somos como um casal 

inglês...  

12 

Não se aplica.   Há mais divisão, eu vejo isso.... penso que é bom, haver esse equilíbrio... há 
mulheres que podem nunca querer casar nem ter filhos.... e homens 
também.... é bom respeitar todos os membros da sociedade. Mas também 
não sobrecarregar as mulheres, que podem ser gestoras durante o dia e 
ainda ter de fazer em casa o mesmo que as suas mães faziam.... penso muito 
nisso. 

13 

Não se aplica. Eu e a minha mulher dividimos tudo, como qualquer casal português.... 
somos mais educados e fomos criados praticamente fora do Nepal. O nepalês 
não encara o casamento como um europeu.... lá, é para a vida e não existe o 
divórcio. Isto para vocês pode ser difícil de entender, sempre valorizam a 
felicidade da pessoa individual.  

14 
Não se aplica.  Eu acho bem e concordo.... na Irlanda, o tipo de sociedade.... também era 

mais liberal do que no Nepal. 
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15 
Não se aplica. É uma cultura europeia.... na nossa, as mulheres fazem mais as tarefas 

domésticas... não sei dizer se uma é melhor do que a outra.  

16 
Não se aplica.   É muito parecido com a Alemanha, por isso não estranho. Talvez na 

Alemanha as mulheres sejam ainda mais emancipadas. Eu acho que a 
sociedade não tem de se meter na vida privada das pessoas.  

17 
Não se aplica.   É muito diferente.... culturalmente é difícil adaptarmo-nos... quero que a 

minha filha trabalhe e estude, mas tenha um casamento tradicional.  

18 
Não se aplica.   É muito diferente do Nepal.... mas o Dubai também... eu não vivo com a 

minha mulher e isso na Europa não é um problema. Gosto disso.  

19 Não se aplica.   É mais solto do que lá [no Nepal]... acho que fazem bem.   

20 
Não se aplica.   É mais liberal do que o Nepal... mas mais conservador do que Inglaterra.     

Na Europa homens e mulheres são iguais, têm os mesmos deveres.   

21 

Não se aplica.   É mais evoluída.... aqui os namorados beijam na rua... não quer dizer que 
toda a gente aprove, mas eu não me dou mal... quero que os meus filhos 
tenham essa liberdade. Elas também podem estudar mais e é importante 
para serem independentes ou terem uma família.  

22 

Não se aplica.   É como a sociedade inglesa.... na Europa são mais flexíveis e eu acho isso 
bem.... As mulheres trabalham muito fora de casa e isso permite-lhes serem 
independentes. Não tenho problemas com isso, acredito na liberdade do ser 
humano. 

23 
Não se aplica.   Concordo que haja a possibilidade de as mulheres serem profissionais, e do 

divórcio. O mundo tende para a divisão das tarefas, isso também dá mais 
satisfação aos casais. 

24 
Não se aplica.   Bom, eu ainda faço a maior parte das coisas em casa... mas é porque o meu 

marido trabalha muito... há menos divórcios no Nepal... na escola da minha 
filha, muitos pais são divorciados... mas ainda bem que já podem fazer isso.    

25 
Não se aplica.   As portuguesas são mais extrovertidas... não gosto muito de cozinhar nem 

lavar a roupa, é aborrecido... por isso concordo com a divisão de tarefas.   

26 
Não se aplica.   As portuguesas podem divorciar-se sem problemas, isso não é mal visto... 

Talvez haja mais solidão na Europa.... as mulheres e os homens dividem mais 
tarefas, isso é bom.  

27 

Não se aplica.   As mulheres têm mais poder do que no Nepal... mas eu sou Sherpa, então as 
mulheres têm um papel diferente... para os nepaleses as mulheres não 
podem ter diferentes homens, para nós sim... aqui elas podem dividir tarefas 
e ter trabalho...   

28 
Não se aplica.   Aqui é mais liberal, mas eu já estava acostumada a Inglaterra... são costumes 

diferentes. Gosto mais deste equilíbrio.   

29 

Ajudam-se... o mais 
urgente que sinto agora, 
é a necessidade de uma 
ama.   

Acho óptimo, é como em Israel! Elas são senhoras do seu nariz! Eu adoro 
essa liberdade e não a troco por nada....   

30 
 
 

Agora não... sim, 
ajudamo-nos quando 
precisamos, sim... se 
alguma de nós precisar 
de alguma coisa.   

A divisão de tarefas é maior, no mundo de hoje os homens também têm de 
participar em casa... mas essa mudança está a ocorrer em todo o mundo.  

 

Quadro CIV - Os membros do grupo auxiliam-se fora dele? Sente necessidade de algum tipo de 

suporte que não tenha? O que acha dos valores da sociedade portuguesa a respeito do namoro, 

divórcio, relação homens-mulheres, divisão de tarefas e trabalho das mulheres?  

Para os Trabalhadores Nepaleses Entrevistados (N = 30) 

Elaborado pela autora, 2017 
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N 
Que vantagens e desvantagens vê, 
concretamente em relação à vida das mulheres 
e homens, no Nepal e em Portugal? 

Pensa que a educação de meninos e meninas 
nepaleses é muito diferente quando ocorre em 
Portugal, relativamente ao Nepal? Porquê? 

1 

Vejo mais vantagens para as mulheres em Portugal... 
sem dúvida... a sua autonomia. No Nepal isso é mais 
difícil, mas pode ocorrer... Os homens aqui dividem mais 
as tarefas. 

Sim.... vendo aqui pelas colegas da universidade, sim.... mas 
também temos colegas mulheres, por exemplo do Butão, 
aqui.... acho que também tem a ver com o nível educativo  
e a casta da família.  

2 
Vantagens - vida europeia é melhor para as mulheres; 
Desvantagens - nenhuma... se quiser divorciar-me sei 
que posso. 

Sim... eu já não imaginava a minha filha a ser educada no 
Nepal, mesmo nos melhores colégios.  

3 
Vantagens - tudo... liberdade; Desvantagens - os 
portugueses parecem-me um pouco individualistas....   

Sim, têm mais coisas e são mais mimados.  

4 
Vantagens - trabalho, terem amas; Desvantagens - falta 
de apoio dos sogros.  

Sim, mas também em Inglaterra... aqui meninos e meninas 
são vistos a par, lá os meninos têm vantagem... em tudo!  

5 
Vantagens - segurança, perspectivas de vida; 
Desvantagens - a língua e algumas burocracias.  

Sim, eu tenho a certeza.... vejo isso com os meus filhos....   
é diferente na Europa, encaram meninos e meninas como 
iguais, todos podem fazer tudo.  

6 

Vantagens - podem divorciar-se e ser mais 
independentes, se o homem for mau para elas, elas não 
têm de ficar no casamento; Desvantagens - aqui a 
família não é tão importante... há menos ajuda dumas 
pessoas às outras.  

Sim, claro.... podem fazer tudo e têm acesso a muita coisa 
que lá não teriam. 

7 

Vantagens - os homens não podem bater nas mulheres 
e elas podem trabalhar fora de casa com mais facilidade, 
estudar... no Nepal há muitos casos de tráfico [de 
mulheres]; Desvantagens - aqui não há casamentos por 
acordo familiar, mas esses casamentos têm algumas 
vantagens... permitem que haja harmonia na família 
alargada, um consenso, a mesma origem... embora eu 
não pense muito em casar aqui... acho que quando 
quiser casar irei ao Nepal [acordar com a família].  

Sim, claro... questões históricas e culturais. Mas no Nepal, 
principalmente em Catmandu, já há coisas semelhantes à 
Europa. 

8 
Vantagens - não vejo muitas, só poderem estudar mais; 
Desvantagens - os divórcios e os pais separados... as 
mulheres que estão com vários homens. 

Sim, as meninas são mais incentivadas.  

9 

Vantagens - mais produtos e bens aqui; Desvantagens - 
menos apoio familiar.  

Nós damos à minha filha uma educação nepalesa, no 
sentido de ela saber de onde vem, ter raízes.... mas é 
importante educá-los para o mundo. Vai praticar o 
desporto que quiser e isso é bom....  

10 
Vantagens - mais partilha de tarefas domésticas; 
Desvantagens - mais divórcios e famílias partidas.  

Não tenho filhos ainda... mas, pelo que vejo, sim... das 
minhas amigas... as crianças são um pouco mais livres para 
ser o que quiserem quando crescerem.  

11 
Vantagens - mais liberdade das mulheres, poderem 
fazer o que querem; Desvantagens - mais famílias 
separadas, mais individualismo.  

Não sei muito bem como é aqui... mas acho que sim. Os 
costumes são diferentes.  

12 

Vantagens - mais espaço para fazerem como 
determinarem, sem interferência dos pais; 
Desvantagens - os homens não compreenderem que 
aqui têm menos poder e têm de dividi-lo... é complicado 
explicar-lhes.  

Não estou muito a par do que ocorre aqui, só pela cultura 
deve ser diferente... acho que são dadas mais hipóteses às 
raparigas aqui para terem outras profissões, mas no Nepal 
também temos engenheiras e advogadas. É uma cultura 
centrada nos homens, então todo o enquadramento é 
diferente. Acho que aqui também já foi mais machista do 
que é agora....  

13 
Vantagens - maior liberdade, menos pressão familiar ; 
Desvantagens - mais divórcios e pais separados... isso 
impressionou-me aqui.  

Muito.... no Nepal há muito mais pressão familiar.  

14 
Vantagens - maior liberdade, menos pressão das 
famílias; Desvantagens - as crianças estão mais 
desacompanhadas com ambos os pais a trabalhar.  

Sim.... embora hoje essas diferenças já estejam menores. 
Era muito discriminatório para as meninas.... 

15 
Vantagens - independência das mulheres; Desvantagens 
- talvez a taxa de divórcios aqui.  

Sim... a minha filha tem toda a liberdade que eu não tive... 
quero que ela estude aqui.  

16 

Vantagens - hoje em dia já é diferente no Nepal... a 
minha filha vai ter tudo o que o meu filho teve... lá, 
talvez as mulheres sejam mais protegidas... aqui, há 
maior liberdade sexual; Desvantagens - relações mais 
efémeras e muitas mulheres solteiras, que nunca são 
mães.  

Tenho um filho... aqui aceita-se melhor a diferença e os 
meninos são muito estimulados.... as meninas fazem tudo  
o que eles fazem, não há tabus. 

17 

Vantagens - há mais vantagens aqui, ou eu não estaria 
cá! O clima, as pessoas, o turismo, os salários são 
melhores... se souber português consegue tudo; 
Desvantagens - não vejo grandes desvantagens... ganha-

É....no Nepal também já é muito semelhante à Europa... 
depende da tua família.... lá as mulheres não podem 
estudar tanto como queriam, muitas vezes. 
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se menos do que nos países mais desenvolvidos da 
Europa, mas a vida permite fazer mais coisas.... há 
paisagens muito bonitas.  

18 

Vantagens - divórcio não é tabu como no Nepal, a 
violência doméstica não é tolerada; Desvantagens - há 
mais solidão e mais famílias partidas, as pessoas são 
mais egoístas, não partilham os seus problemas.  

Sim.... é mais estruturada e disciplinada aqui. As meninas 
são valorizadas como os rapazes... e isso é o que quero 
para a minha filha.   

19 
Vantagens - as pessoas podem divorciar-se e ninguém 
acha isso estranho ; Desvantagens - a língua é difícil.  

É... ainda é. Lá as raparigas são educadas para ser muito 
reservadas.   

20 
Vantagens - as mulheres podem ter o seu negócio e 
estudar; Desvantagens - não acho grandes desvantagens 
aqui...  

Sim, mas os meus filhos estudaram fora do Nepal... a partir 
de determinada idade. Aqui as filhas dos meus sobrinhos 
aprendem o que quiserem, vão para a faculdade..... 

21 

Vantagens - as mulheres estão menos dependentes dos 
maridos; Desvantagens - há mais divórcios e pessoas 
sozinhas, ou filhos só com um pai/mãe.  

Sim, em Inglaterra eu também via isso... embora a 
educação no Nepal, por exemplo no nosso orfanato, é 
completamente igual à educação ocidental... Com alguns 
toques culturais, mas de resto, as matérias, tudo, tudo... 
tentamos que respeitem padrões e seja igual.   

22 
Vantagens - aqui os casais se não gostarem uns dos 
outros podem separar-se; Desvantagens - não vejo 
grandes desvantagens... por isso é que vivo cá!  

É melhor aqui....  

23 

Vantagens - apenas vantagens... muito maior liberdade 
para andar sozinha na rua, morar sozinha e decidir 
sozinha, trabalhar, estudar, sem imposições e 
opressões... adoro isso.  

É diferente, sim.... aqui as meninas têm outros costumes... 
mas também há muita coisa idêntica... 

24 

Vantagens - a Europa é mais desenvolvida, a qualidade 
de vida e dos equipamentos é melhor; Desvantagens - a 
comunidade é mais valorizada no Nepal, há um sentido 
muito grande do colectivo.  

Sim, mas nós tentámos dar-lhes as bases da cultura 
nepalesa aqui... para não se sentirem desconectados. É 
importante saberem dos dois lados, das duas culturas... e 
escolherem viver como for melhor para eles... eu acredito 
nisso.  

25 
Talvez os casais nepaleses sejam mais equilibrados. Mas 
vocês são mais livres.   

É diferente, mas isso tem a ver com diferenças culturais, 
tradições.... Os nossos aprendem inglês cedo... aqui há mais 
mistura dos dois sexos.  

26 

Para as mulheres é melhor um padrão de vida 
ocidental... para os homens mais velhos pode ser 
complicado adaptarem-se, mas acabam por achar 
normal o estilo de vida... Há mais segurança em 
Portugal.... e há muitas oportunidades de negócio no 
turismo.... 

Sim... a minha filha irá para a universidade, como o meu 
filho.  

27 

No Nepal, nós viemos de Catmandu... é como na Europa 
quase... noutras zonas do campo é que se torna mais 
complicado para as mulheres, mais velhas... Os homens 
[nepaleses] aqui têm de se habituar... azar o deles 
[risos], senão nunca vão ter namoradas... [risos]. Aqui 
uma mulher vive perfeitamente sozinha e lá não... mas 
há mais gente solitária na Europa.... vejo isso nas minhas 
clientes.... 

É bastante diferente.... embora... no Nepal, a educação já é 
mais semelhante à educação europeia do que 
antigamente... e cada vez vai ser mais. Com internet, todas 
as pessoas têm acesso às informações, podem ver como é 
do outro lado do mundo.... tem mais a ver com tradições 
que são bonitas... o que é bom deve manter-se, o que é 
mau não.... mas as aulas são iguais para meninos e 
meninas... 

28 

No Nepal as mulheres obedecem mais à família e ao 
pai... sinceramente não vejo desvantagens para os 
homens na Europa.... têm de se ajustar à cultura do sítio 
onde estão.... alguns não gostam, por isso voltam ao 
Nepal. 

Claro.... Foi também por isso que quis estudar na Europa.... 
para vir a ter uma perspectiva mais neutra.... lá, a herança 
do lado materno e o que pensa a família materna não são 
muito considerados....  

29 

Em Portugal as mulheres são mais protegidas.... 
oficialmente. 

Aqui é quase igual para os dois sexos.... lá não. Mas lá vai 
mudar também... é melhor se todos tiverem 
oportunidades. 

30 
 
 

As mulheres aqui são mais livres... Os homens são 
menos mandões, mas também têm mais medo. 

Ainda é diferente, infelizmente.... eu sempre eduquei a 
minha filha para estudar... outros só o fazem porque 
vieram para a Europa. Lá os meninos são mais livres... mas 
estou confiante de que isso vai evoluir.  

 

Quadro CV - Que vantagens e desvantagens vê, concretamente em relação à vida das mulheres e 

homens, no Nepal e em Portugal? Pensa que a educação de meninos e meninas nepaleses é muito 

diferente quando ocorre em Portugal, relativamente ao Nepal? Porquê?   

Para os Trabalhadores Nepaleses Entrevistados (N = 30) 

Elaborado pela autora, 2017 
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N 

A sua relação com os homens e mulheres 
mais velhos da família e com a sua família 
alargada em geral mudou, desde que saiu 
do Nepal? De que formas? 

Avalia essas transformações como positivas ou 
negativas? 

 

1 

Tornei-me mais responsável... e ajudo as minhas 
irmãs que estão no Nepal, quando posso. 

Temos muitas saudades da família... isso é o mais 
difícil de aguentar... não estar lá nos casamentos das 
cunhadas ou das minhas irmãs... perdemos muita 
coisa... já perdemos um, vamos agora perder outro... 
mas, esperemos, será para conseguirmos um futuro 
melhor.... Às vezes, custa muito... mas eles apoiam-
nos se precisamos.  

2 
Os meus pais vieram e adaptaram-se... tomam 
conta do neto. 

Positivas.... aprendi muitas coisas a viver fora do 
Nepal. 

3 
Não.... já tinha pouca relação com a minha família 
de origem... 

Positivas... ajuda-nos muito com a casa e a neta. A 
minha filha adora-a. 

4 
Não.... estou longe mas sou a mesma. Positivas.  

5 
Não... sempre fiz o que quis, mesmo quando era 
novo lá.... mas fui estudar para Gales já faz algum 
tempo. 

Positivas. 

6 

Não, somos muito próximos e queridos, falamos 
todas as semanas... até com a minha irmã que 
está na Austrália... pensamos diferente por 
sermos jovens, mas isso também acontecia lá.... 
[risos]... acho que estou mais madura e sinto que 
posso fazer o que quiser, sobreviver sozinha.  

Positivas, para mim sim. 

7 
Não, só trouxe a minha mãe.... estamos cada vez 
mais próximas. 

Positivas, estamos mais livres para trabalhar... 

8 
Não muito... sempre fui independente e eles 
sabem disso. 

Positivas, ajudou-me a abrir a mente e a crescer... 

9 
Não mudou.... trouxe os meus sogros para cá, 
para nos ajudarem.... isso foi tudo o que mudou. 

Positivas... sou mais independente aqui. 

10 
Não mudou.... nada. Negativas, mas são temporárias. Por outro lado, eu 

lá estava desempregado e aqui não, nesse sentido 
melhorou. 

11 
Não mudou.... falamos muitas vezes. Não se aplica.  

12 Não mudou.... Não se aplica. 

13 
Não mudou... não tenho quase ninguém no 
Nepal. 

Não se aplica. 

14 
Não mudou... muitos deles estão em Inglaterra 
ainda. Ou foram, parcialmente, lá criados...  

Não se aplica. 

15 
Não mudou tanto.... vou lá com frequência por 
causa da NRNA.... mas muitos estão emigrados. 

Não se aplica. 

16 

Não mudou porque os meus pais estão em 
Inglaterra.... fui muito cedo, a minha educação é 
europeia e eu sinto-me europeia, mais do que 
nepalesa... 

Não se aplica. 

17 
Não mudou nada... eu já fazia o que queria e 
sempre pensei pela minha cabeça. Está na 
mesma, eles sabem quem eu sou. 

Não se aplica. 

18 

Não mudou muito... só no sentido de eu estar 
distante... a relação continua cúmplice, mas eles 
sabem que eu não respeito o meu casamento... 

Não se aplica. 

19 

Mudou.... pela distância. Não nos vemos então, 
mesmo sem querermos, vamos tendo vidas 
separadas. É melhor assim, embora haja 
saudades... 

Não se aplica. 

20 
Mudou.... porque deixaram de poder fazer 
julgamentos sobre a minha vida. 

Não se aplica. 
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21 

Mudou.... porque confiam mais em mim. Viram 
que eu queria ficar na Europa e as coisas estão a 
resolver-se. Sabem que eu sou adulto e faço as 
minhas escolhas. 

Não se aplica. 

22 
Mudou.... mas já quando estava em Inglaterra. 
Não penso como eles... 

Foi positivo... eles gostam que eu seja presidente da 
NRNA e ajude outros nepaleses. 

23 
Mudou.... eles viram que eu estou mais 
"europeia" na forma de pensar e que não há mal 
nenhum nisso.... o mundo chega para todos...  

Foi positivo, valorizam-me mais e tornei-me mais 
independente... sei que posso fazer o que quiser em 
qualquer parte do mundo.  

24 

Mudou um pouco.... mas porque eu contribuo 
muito [para o orçamento familiar, e ajuda as 
irmãs], tenho mais autoridade.... deixei a relação 
que tinha na Alemanha e eles tiveram que aceitar 
isso. Eles gostam muito de mim, sinto muitas 
saudades [vai ao Nepal de 2 em 2 anos].  

 Foi positivo que eles viessem, ajudam muito... 

25 
Mudou só porque eles já estavam fora.... aqui e 
em Itália .... e eu vim ajudá-los.... por isso ficámos 
muito mais próximos.... nem tem comparação. 

 Foi positivo para mim... 

26 
Mudou pouco, eles viram que eu posso viajar para 
o outro lado do mundo sozinho. 

 Foi positivo. 

27 
Mudou porque.... eles sabem que eu vou fazer 
sempre o que quiser. 

Foi muito positivo para nós [ela e filha]. Com o pai  
da minha filha, não tenho contacto há muitos anos. 

28 

Mudou porque não gostaram que emigrasse e 
levasse a filha, sozinha.... mas também não 
gostavam de mim divorciada, por isso... fiz o que 
era melhor para mim e para a minha filha... além 
do mais, em Israel ganhava muito bem e é um 
país desenvolvido. Foi uma experiência óptima, 
não trocava. Hoje sou muito mais segura de mim. 

Foi muito positivo, pude trabalhar em gestão 
hoteleira, que era a minha formação. 

29 

Mudou logo quando fui estudar para Singapura... 
penso que é normal... passaram a ver-me como 
mais adulto... e eu também me sentia. Depois 
quando fui buscar a minha mulher e fomos para o 
Qatar, todos nos apoiaram... ela estava muito 
deprimida no Nepal, sem perspectivas... e no 
Qatar conseguiu um trabalho que queria, muito 
bom... mesmo agora... somos muito próximos e 
falamos muito [com a família].  

É positivo, quando eu saí de lá era muito ingénuo e 
imaturo.  

30 
 
 

A minha família passou a ficar responsável única 
por cuidar da minha mulher, que mora com 
eles.... se eu estivesse lá poderia ajudar mais... 
Mas quero trazê-la. 

   É muito positivo.  

 

Quadro CVI - A sua relação com os homens e mulheres mais velhos da família e com a sua família 

alargada em geral mudou, desde que saiu do Nepal? De que formas?                                                           

Avalia essas transformações como positivas ou negativas?   

Para os Trabalhadores Nepaleses Entrevistados (N = 30) 

Elaborado pela autora, 2017 
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N 

Que tipo de relações as organizações nepalesas e as 
empresas nepalesas em Lisboa mantêm com a comunidade 
nepalesa em geral, o Nepal e com outras comunidades e 
empresas na Europa? 

Participa activamente nas iniciativas de 
alguma organização comunitária 
nepalesa (exº: grupo étnico, regional, 
profissional, religioso, de negócios) ou 
partido político nepalês, espalhado pela 
Europa? De que formas? 

1 

Todos os nepaleses na Europa estão muito ligados entre si... vivemos perto, 
temos de ajudar-nos para sobreviver... também as empresas e associações aqui 
comunicam com outros países na Europa... é normal. As fronteiras estão 
abertas... é assim. Dessa maneira também podemos representar melhor o 
Nepal.   

Tenho participado em grupos académicos e grupos 
Newares, mas é esporádico e porque agora estou na 
Europa... Mantenho algum contacto com pessoas do 
Congress [Party] também.    

2 

Toda a gente tem relações com outros países da Europa... nós somos muito 
unidos e mantemos contacto. Muitos empresários têm negócios no Nepal e, 
aqui, patrocinam os nossos eventos.... ajudam a comunidade como sabem e 
podem.  

Só nos eventos de alguns grupos... 

3 

Daquilo que eu sei... há muitos empresários que precisam de manter relações 
com outros países da Europa..... e com o Nepal, por causa da sua actividade 
profissional... empregam os recém-chegados, tentam apoiar.... faz parte da 
nossa cultura....   

Na Sociedade de Mulheres.   

4 São boas relações... há entreajuda.   Apenas na Sociedade de Mulheres Nepalesas.   

5 

São uma forma de as pessoas estarem juntas e se apoiarem... trazem produtos 
do Nepal... na Europa somos unidos... acho isso único... a ligação entre nós 
[nepaleses], na Europa...    

Na Sociedade de Mulheres Nepalesas, que está em 
vários países... o meu marido é Maoísta, mas na 
Europa não participa.... a Newa Pucha também [grupo 
Newar].  

6 

São relações muito estreitas... eu mesmo viajo a trabalho várias vezes para a 
Europa... mais Suíça, porque é lá que o meu patrão tem um hotel... e uma 
estalagem e um restaurante... Sem essa rede de contactos seria muito difícil 
para nós na Europa.... Fazemos import-export e conseguimos os melhores 
preços, e uma variedade de trabalhos para os nepaleses...     

Sim, sou secretária do partido social democrata 
[Nepali Congress]... e pertenço ao Newa Pucha [grupo 
étnico Newar] e à Sociedade de mulheres nepalesas. O 
meu marido tem ligação ao Nepali Wave [jornal].   

7 

São relações boas, servem de base.... ajudam quando é preciso. Algumas 
empresas estão em mais do que um país da Europa, e ONGs também.... isso 
permite às pessoas circular. 

Sim, NRNA, um grupo de empresários e gestores e 
grupos Bahun... no Maoist Party não sou activo, só 
simpatizo. Fazemos reuniões, tomamos medidas de 
auxílio mútuo... novos negócios surgem....   

8 

São relações boas, eu penso... A comunidade em Lisboa é próxima... as nossas 
empresas dão um apoio essencial... há muita gente a viajar para o Nepal todos 
os anos, mas estamos sempre em comunicação com familiares e conhecidos... 
quase todos os dias... Na Europa, temos grupos Newares, Sherpas, Gurkhas.... 
fazemos encontros europeus... fora do país somos muito unidos...  

Sim, nos grupos étnicos Newares, participa dos 
festivais e outras celebrações. É dançarina.  

9 

São os negócios aqui que sustentam a comunidade.... muita gente tem trabalho 
nos negócios de nepaleses... os empresários estão ligados ao Nepal e à Europa, 
isso cria bons contactos e apoio para nós onde quer que vamos.... 

Sim, grupos Gurung. Mas apenas aqui em Portugal. 
Organizo os eventos e festivais com eles.... é a nossa 
cultura, é muito diferente [dos outros grupos étnicos 
nepaleses]...  

10 

São estreitas.... é impossível viver na Europa sem ter boas ligações... Se nos 
pudermos ajudar uns aos outros, isso é melhor: para os nossos negócios, para 
tudo....    

Sim, dum grupo Bahun e dum grupo de académicos, 
porque eu dava aulas numa faculdade no Nepal, até 
ficar sem emprego... houve muitos cortes nas 
Universidades lá... Mas são encontros pontuais, 
porque trabalho muito... apenas para manter relações 
de amizade e profissionais.  

11 

Pessoalmente, os nossos negócios não sobreviveriam sem ligação aos 
nepaleses aqui e noutras partes da Europa... é fundamental ter esses 
contactos, poder recrutar clientes e empregados, etc.... Mas é verdade que 
temos tantos clientes estrangeiros e portugueses também... Não vou ao Nepal 
há uns 8 anos... por incrível que pareça... Não sinto falta, embora seja o meu 
país... também sou português. A minha filha é portuguesa agora...     

Sim, dos grupos Sherpa... mas aqui em Lisboa... e, às 
vezes, doutros grupos [étnicos], se estou livre.    

12 

Os negócios precisam de fornecedores na Europa e cá também.... os 
restaurantes, por exemplo... há produtos que só os nepaleses vendem... Os 
meus irmãos estão, a maior parte, no resto da Europa... nepaleses empregam 
outros nepaleses...    

Participo da Newa Pucha, nas folgas, que não são 
muitas...   

13 

Os negócios nepaleses aqui são uma forma de ganhar a vida.... de as pessoas se 
entreajudarem, não é?.... As associações servem os imigrantes duma maneira 
que mais ninguém pode. Eu não as usei muito, mas sei de pessoas que foram 
muito ajudadas... Os portugueses não ligam muito, não tem nada a ver com 
eles.... O Nepal é a terra-mãe, mantemos contacto mas nem todos mantêm da 
mesma forma.... há pessoas mais desprendidas...  

NRNA e Congress Party... como presidente e 
membro...  

14 
Os grupos, não sei.... as empresas fazem patrocínios e festivais... algumas 
importam produtos do Nepal ou da Europa e mandam dinheiro.... mas eu 
trabalho com fornecedores que são todos portugueses.    

No Newa Pucha. No partido Maoísta sou apenas 
simpatizante... Colaboro nos eventos e algo que eles 
precisem, como vídeo e fotografia... 

15 

Nós mantemos relações muito próximas, na NRNA, com o Nepal e com outras 
delegações na Europa também... essa articulação é feita a nível europeu.... Só 
assim podemos ser eficazes nos respectivos países....  

Não... vou informalmente a alguns eventos, porque 
tenho amigos... E também levo amigos doutras 
nacionalidades ou colegas do trabalho ou da 
faculdade.  

16 
Não sei bem, porque não estou muito dentro da comunidade.... mesmo em 
Israel havia reuniões, mas eu não quero estar oprimida pelo que os outros 
pensam de mim...   

Não... só tenho contacto com outros Gurung, em 
Inglaterra principalmente... mas comunicamos porque 
somos amigos.... 

17 

Muitas pessoas vão ao Nepal todos os anos, falam com os familiares lá... a 
maior parte dos nepaleses aqui trabalha para outros nepaleses. Se não nos 
ajudássemos uns aos outros, seria bem mais difícil. As empresas nepalesas 
fazem muitos eventos... criam ligações à Europa, trazem coisas de que 

Não... o meu interesse é na engenharia e celebro 
datas importantes, mas não estou nesses grupos 
activamente.   
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precisamos [do Nepal]... são muito importantes, sim... Eu sempre trabalhei 
para portugueses, mas isso não acontece com a maioria das pessoas 
[imigrantes nepaleses]. 

18 

Há redes na Europa e noutros continentes... os nossos empresários são muito 
dinâmicos e tentam auxiliar a comunidade... Fazem obras no Nepal e dão 
muitos apoios ao país, mesmo distantes....    

Não... frequento festivais e celebrações, mas 
sobretudo porque me convidam ou como fotógrafo.   

19 

Há muitas ligações a outros nepaleses ou familiares que vivem na Europa, é 
natural... as nossas famílias são grandes.... Se não fossem os nepaleses, não 
tínhamos a nossa comida aqui.... ainda bem que existem! Os empresários vão 
várias vezes ao Nepal... 

Não... e é de propósito, não me aceitariam bem.   

20 

...Sei pelos meus amigos... sei que os empresários aqui tentam empregar 
outros nepaleses quando eles chegam, é melhor, pagam menos!... A 
comunidade é muito próxima.... todos se conhecem... na Europa também, há 
grupos de Sherpas que mantêm contacto e se ajudam.... Vamos comunicando 
com o Nepal, quando podemos...   

Não... apenas simpatizo com o partido Comunista, eu 
e o meu marido fazemos parte. Sim, está em vários 
sítios na Europa.   

21 

Elas são muito articuladas, sabe.... já no Dubai notei isso. Embora o meu círculo 
de amigos e amizades seja mais internacional.... Acho que é uma forma de as 
pessoas se sentirem em casa, estando fora do Nepal... Juntam-se e 
comemoram as datas importantes, mantêm ligação ao Nepal... assim podem 
sentir que não estão totalmente "fora" do país. Embora isso também possa ser, 
para pessoas como eu, um pouco limitado....   

Só grupos de jovens que saem ou fazem desporto 
juntas.   

22 

É uma relação muito próxima... no caso da minha ONG, por exemplo... 
articulamos esforços para trazer pessoas do Nepal para tratamentos, ou para 
tratar pessoas com doenças graves que estão aqui... estamos presentes em 
vários países da Europa e isso permite juntar esforços para conseguir os nossos 
objectivos, mesmo quando fazemos angariações... 

Não participo... às vezes vou aos concertos ou festivais 
com amigos... mas é porque gosto. Não levo muito a 
sério [isso de] representar os nepaleses aqui... Sou um 
cidadão do mundo. 

23 

Na nossa empresa... importamos alguns produtos que vendemos, para outros 
produtos temos fornecedores aqui.... Esses contactos são necessários... para 
conseguirmos os melhores preços e podermos tirar algum lucro... toda a gente 
está em contacto com toda a gente aqui.   

Na Newa Pucha [Newar]. Mas, como eu disse, nós 
fazemos reuniões só dos nossos amigos e colegas mais 
próximos no nosso restaurante [um dos restaurantes, 
o mais antigo], uma ou duas vezes por mês... é a 
forma de estarmos a par uns dos outros. Gosto do 
Congress [Party], mas eu não tenho tempo, nem 
paciência, para políticos.   

24 

As organizações são muito importantes para a comunidade.... porque ninguém 
fala português quando chega e há muitas senhoras [nepalesas] que nem inglês 
falam... Os empresários investem no Nepal... é natural... e têm sócios noutros 
países europeus... muita gente tem família noutros países da Europa... 

Grupos Thakuri e partido Maoísta.   

25 

As empresas nepalesas.... eu gostava que aqui houvesse mais empresas 
nepalesas modernas, não só as mercearias, restaurantes. Para os nepaleses 
que estão a estudar aqui terem emprego. Acho que algumas têm uma visão 
antiquada.... de sobrevivência imediata. 

Grupos Gurung, em Inglaterra e Portugal... ajudo nas 
festividades.  

26 

As associações são muito próximas a nós.... precisamos de alguma coisa, toda a 
gente tenta ajudar, isso é uma segurança... há uma certa distância entre 
nepaleses e indianos, eles querem sempre mandar em nós, então não 
confiamos muito.... mas com família a viver na Europa e no Nepal, temos 
sempre contactos...    

Grupos Chhetri e o Congress Party... reúno com eles 
mas raramente, porque trabalho e estudo...  

27 

As associações nepalesas são muito importantes para ajudar quem chega... e 
quando alguém quer mudar-se para outro país europeu, fornecem contactos e 
possibilidades que doutro modo não teríamos.... Há muita gente a ir ao Nepal 
todos os anos, em negócio... política ou de visita a familiares lá....    

Grupo étnico (Newar)... falo com outras pessoas que 
têm a minha profissão... mas somos amigas acima de 
tudo. Se precisar de produtos doutro país, posso 
mandar vir através delas.  

28 
Ah, os negócios têm ligações na Europa, sim.... recebem os nepaleses que 
chegam e dão-lhes casa, comida.... isso mantém-nos unidos.  

Grupo de académicos e grupo NRNA (mas não está 
activo neste). Era dos Comunistas Maoístas.  

29 

Acho que as pessoas têm relações de negócio quando é útil e lhes dá lucros.... o 
dono do meu restaurante, por exemplo. Ele, por vezes, ajuda na realização de 
eventos ou fornece comida para pessoas que precisem... dessa maneira faz 
publicidade (bom marketing) ao restaurante. As ligações a outros países na 
Europa têm mais a ver com ter sócios ou familiares noutros países 
[europeus]....  

Duma ONG.... e grupo Newar. Recolho fundos, 
organizo encontros, vendo materiais... tudo isso, no 
pouco tempo que tenho livre.... mas gosto. 

30 
 
 

A relação é boa entre nós mas, durante o embargo, nos nepaleses havia 
sentimento anti-indiano e os indianos evitavam os nepaleses... excepto se 
estivessem a procurar trabalho... de modo geral, só há contactos pontuais de 
negócios com indianos ou bangladeshianos... 
As organizações nepalesas como a NRNA não têm ligação oficial com um só 
partido e são bem estruturadas e fizeram muitas coisas boas no Nepal, por 
exemplo: após o terremoto... claro que há envolvimento político de alguns 
líderes (exº: no Congress Party ou Comunistas), mas isso não domina todas as 
suas actividades...  Há encontros europeus regulares de alguns grupos e 
homens de negócios.... 

Dum grupo Chhetri e também da nossa ONG e 
dalgumas iniciativas pontuais do Congress Party.   

Quadro CVII - Que tipo de relações as organizações nepalesas e as empresas nepalesas em Lisboa 

mantêm com a comunidade nepalesa em geral, o Nepal e com outras comunidades e empresas na 

Europa? Participa activamente nas iniciativas de alguma organização comunitária nepalesa (ex: 

grupo étnico, regional, profissional, religioso, de negócios) ou partido político nepalês,                                             

espalhado pela Europa? De que formas? Para os Trabalhadores Nepaleses Entrevistados (N = 30) 

Elaborado pela autora, 2017 
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N 
Esse grupo ou organização está 
representado em Portugal? E na Europa 
- Onde? 

Fazem reuniões ou encontros frequentes? 
Onde/Objectivos? 

1 
Sim. Na Europa, no Reino Unido e 
Dinamarca. 

Sim... em Portugal, no Porto ou Lisboa... para 
discutir passos futuros e criar mais ligações.  

2 

Sim. Na Europa, em Barcelona ou 
Bruxelas e Londres.... ou Dinamarca.  

Sim, todos esses grupos. Geralmente com os 
objectivos de lidar com orçamentos e desenvolver 
as suas missões, contratar instalações ou pessoal, 
etc...  

3 
Sim. Na Alemanha, Reino Unido... Sim, regularmente.... celebrar festividades e 

música... a grupo étnico.  

4 
Sim, tanto os grupos académicos como 
partidários ou Newares... Reino Unido, 
Espanha, Holanda... 

Sim, fazemos. Nalguma cidade europeia.... mais ou 
menos a cada 2 meses. 

5 
Sim, os grupos Sherpa estão... Na Europa 
também, por exemplo Dinamarca ou 
Bélgica ou Reino Unido. 

Sim, fazem. Numa cidade da Europa, uma vez por 
ano. 

6 
Sim, o grupo Gurung. Na Europa está na 
Dinamarca, Noruega, Bélgica ou 
Inglaterra. E Espanha. 

Sim, fazem. No restaurante de um líder... 
Planeamos acções para o próximo semestre. 

7 
Sim, na Irlanda, Reino Unido.... 
Alemanha. 

Sim, fazem. No caso da nossa ONG bimensais... 
muitas vezes vou a Londres. 

8 
Sim, na Europa também (Reino Unido, 
França, Alemanha). 

Sim, fazem. Na casa de alguém ou num restaurante 
aqui, ou noutros sítios da Europa umas vezes por 
ano. 

9 

Sim, na Espanha, Itália.... Sim, fazem. Mas não sou eu que vou.... costumam 
ser dois senhores que moram aqui há mais tempo... 
Depende, fazem noutro país normalmente. Uma ou 
duas vezes por ano. 

10 
Sim, há vários.... as associações estão em 
muitos países da Europa. 

Sim, fazem. Mas eu só fui uma vez... na Bélgica, mas 
no Reino Unido também. 

11 
Sim, está. Na Europa, Espanha, UK, Itália, 
Bélgica... 

Sim, fazem. Eu não costumo ir... só os presidentes 
vão, de cada país. O objectivo é defender a cultura 
Gurung. 

12 
Sim, em Portugal, no Reino Unido, Itália, 
Dinamarca... 

Sim, fazem. Em qualquer cidade europeia, ou por 
Skype.... Procuramos definir estratégias, 
prioridades, falar de financiamento.... 

13 
Sim, em Portugal e noutros países da 
Europa.... Itália, Holanda, Suécia... Reino 
Unido. 

Sim, fazem. 

14 
Sim, em Portugal e nalguns países da 
Europa, como França ou Reino Unido. 

Sim, fazem, as cidades de encontro variam... O 
objectivo é sempre apoiar os Newares na Europa. 

15 

Sim, em Lisboa. Na Europa está em vários 
países... Bélgica, Espanha, Itália, Reino 
Unido... 

Sim, embora eu ainda não tenha tido muita 
disponibilidade para viajar dentro da Europa 
agora... quero concentrar-me no meu trabalho. Sei 
que reúnem... às vezes em Londres, por exemplo... 
outras em França, etc... 

16 

Sim, em Lisboa, o Newa Pucha (NP). Na 
Europa também está representado, por 
exemplo em Barcelona, Londres ou na 
Bélgica. 

Sim, em Lisboa. Às vezes noutras cidades... na Suíça 
também já fui. Os objectivos são explorar 
estratégias de negócios e para ajudar os nepaleses 
na Europa. Por vezes discutimos o que se passa no 
Nepal ou se podemos, de alguma forma, ajudar. 

17 
Sim, em Espanha, Itália, Bélgica...  Sim, em Lisboa num espaço atrás da Igreja dos 

Anjos. Na Europa, em diferentes cidades. Os 
objectivos são celebrar a cultura Newar [grupo 
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étnico], a nossa música, comida, tudo...  

18 

Sim, a Sociedade de Mulheres Nepalesas 
por exemplo em Inglaterra, Dinamarca ou 
Bélgica. A Newa Pucha em Barcelona, 
Bélgica, UK.... 

Quando podemos.... não há uma regra. Os 
objectivos são apenas celebrar a herança Bahun ou 
manter contactos profissionais, para oportunidades 
que surjam...  

19 
Sim, a Sociedade de Mulheres Nepalesas 
em Inglaterra, Dinamarca ou Bélgica. 

Por vezes, nalguma cidade europeia.... mas eu não 
vou, tenho o filho pequenino... 

20 
Sim, a Sociedade de Mulheres Nepalesas 
- Inglaterra, Dinamarca.  

Não, apenas nos visitamos quando podemos. 

21 
Sim, a NRNA em muitos sítios e em Gales 
já pertencia a grupos Bahun e de 
empresários e gestores nepaleses, locais. 

Não vamos. 

22 

Os académicos nepaleses estão 
espalhados pelos EUA e Europa... 
contactamos uns com os outros.... e 
pessoas oriundas do distrito Gorkha 
também mantêm contacto... 

Não se aplica. 

23 

O partido [Nepali Congress], o Newa 
Pucha, o Nepali Wave e a Sociedade 
estão representados em Portugal e na 
Europa - por exemplo em Espanha, Itália, 
Bélgica ou Reino Unido. O Nepali Wave 
também está na Suíça. 

Não se aplica. 

24 Não sei... Não se aplica. 

25 Não se aplica. Não sabe. 

26 Não se aplica. Fazem.... em Londres, por exemplo. 

27 
Não se aplica. Fazem... celebrar a cultura Newar, os nossos 

festivais e música... comida... 

28 
Há vários grupos com diversas sedes na 
Europa. 

Fazem, nalgum ponto da Europa, mas eu não tenho 
possibilidade disso.... só participam os dirigentes.  

29 
Há grupos Bahun um pouco por toda a 
Europa... mas eu não sou activa. 

Fazem mas eu não frequento... o objectivo é ajudar 
os Newares.  

30 
 

Estão em Portugal e na Europa, em vários 
países. Os dois.  

Acho que sim.... [não participa]. 

 

Quadro CVIIIa - Esse grupo ou organização está representado em Portugal? E na Europa - 

Onde? Fazem reuniões ou encontros frequentes? Onde/Objectivos?  

Para os Trabalhadores Nepaleses Entrevistados (N = 30) 

Elaborado pela autora, 2017 
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N 
Até que ponto, para si, é importante manter laços 
com pessoas noutros países? E com as pessoas que 
estão no Nepal? 

Manda vir produtos, serviços ou transferências 
financeiras de outros países com regularidade? 
Como/por que formas? 

1 

Vamos ver como corre aqui, os lucros nos negócios [onde 
trabalha] são baixos... mantemos contactos com familiares 
no Reino Unido e Alemanha, poderemos precisar. No Nepal, 
tenho a minha filha e mais família.  

Só mando vir produtos de trabalho (maquilhagem, 
cabeleireiro) de outros países, por correio. Nós pedimos 
algum dinheiro à família [no Nepal, Austrália] caso 
precisemos, por money transfer.  

2 

Tenho de manter, mandar vir produtos....[é trabalhador, 
mas também tem negócio por conta própria, em sociedade] 
Com o Nepal já não temos grandes ligações, por estarmos há 
anos fora. De vez em quando, apenas. 

Apenas produtos de beleza ou filmes do Reino Unido.... 
e, por vezes, recebo dinheiro da minha irmã [que está] 
na Suíça, mas pouco.   

3 

Sem esse lado internacional não teríamos sucesso na nossa 
ONG... e os nossos homens de negócios também não. Se não 
juntarmos energias, não conseguimos ir a lugar nenhum... O 
Nepal é a nossa origem, a cultura de base... 

Sim, produtos para o supermercado [onde trabalha] e 
para mim... principalmente de Espanha e Inglaterra.  

4 
Nas lojas [onde trabalha] mantenho.... todos os dias... e com 
o Nepal há uma ligação afectiva, da NRNA...   

Sim, mando vir, às vezes, dinheiro do Nepal. Mas é raro.   

5 

Na minha profissão é fundamental... mantemos contactos 
muito frequentes com outros académicos e professores... é 
normal isso. Mantenho uma rede de contactos na minha 
especialidade. Com a minha mulher e filha no Nepal 
também.... e colegas.   

Sim, transferências financeiras e alguns produtos de 
Inglaterra... mas também temos financiamento para a 
ONG [onde se envolve], vindo dos Estados Unidos. Por 
transferência bancária, normalmente. 

6 

Na Europa é importante porque podes precisar de alguma 
coisa e os amigos apoiam... ou querer mudar de país, abrir 
negócios... o Nepal é a raiz, então tens de manter o contacto 
para saberes quem tu és. Pelo menos para mim é assim. 

Sim, da Suíça, Espanha e Reino Unido.... para os 
negócios onde estou envolvido [onde trabalha] e para 
uso pessoal.... produtos e transferências financeiras.   

7 

Na Alemanha, sempre me dei com pessoas de diferentes 
nacionalidades... Com o Nepal.... tenho familiares lá, mas já 
não me identifico... acho que não sou capaz de lá voltar a 
viver... por isso regressei à Europa.  

Serviços ou transferências financeiras... ligados às 
actividades de todos os grupos em que me meto.  

8 

Muito.... adoro viajar e conhecer outras culturas... acho que 
abre a mente... As nossas famílias estão no Nepal, então, 
nesse sentido, é importante. Mas temos amigos na 
Alemanha, por exemplo, ou nos Estados Unidos, Qatar....  

Serviços, de outras delegações da NRNA na Europa, e 
transferências financeiras também, da NRNA-sede... às 
vezes, são transferências para indivíduos que fazem 
parte da associação. 

9 

Muito importante... não só para o meu negócio... para todas 
as oportunidades.  
Não quero que me cortem as pernas como nos empregos 
que tive no Nepal [sentia que investia muito mas tinha 
pouco retorno e apreço dos empregadores, que não o 
deixaram fazer um doutoramento na Tailândia, entre outras 
formações desejadas]. Tenho muitos ex-colegas no Nepal 
com os quais quero manter contacto... para oportunidades 
futuras nas Universidades lá... artigos, etc...  

Produtos para estética e cabelo, de Inglaterra. Por 
encomenda online.   

10 

Muito importante.... é a minha área de actuação e formação, 
nas relações internacionais e diplomáticas.... 

Produtos e transferências financeiras do Nepal [tem 
negócios imobiliários lá, e vende terras de família com 
alguma regularidade]. Tem apoios corregionais para 
transferências financeiras no Reino Unido, do distrito 
Gorkha.   

11 

É importante, é assim que se conhecem muitas 
oportunidades. Tenho a minha família e muitos amigos no 
Nepal, ainda é importante.  

Produtos do Reino Unido, ou livros... há recepção de 
transferências financeiras e serviços prestados ao grupo 
Thakuri e ao partido Maoísta [de que faz parte], mas são 
contributos de pessoas em muitos países, juntas...   

12 

Importante, com Inglaterra... queremos regressar um dia. 
Com o Nepal, é só porque são as nossas raízes....  

Produtos da Europa para os nossos restaurantes [onde 
trabalha, e produtos para si pessoalmente]... mas 
também temos muitos fornecedores portugueses. O 
meu livro [de nepalês-português] foi impresso em 
Catmandu e veio para cá.... [pagou por esse serviço]...   
O dinheiro que nós [a sua família] usamos é próprio ou 
[financiamo-nos] com ajuda de bancos aqui.... há coisas 
pontuais onde temos sócios-amigos que enviam 
dinheiro. 

13 

Mantenho sempre contacto com os meus irmãos no Nepal.... 
preciso disso. Na Europa não tenho muitos contactos... só 
outros Sherpa. 

No Consulado, recebemos transferências financeiras e 
serviços, seja da Embaixada em Paris (temos Consulados 
na Grécia, Espanha e Itália sob a Embaixada de Paris), 
seja do Nepal directamente. A título pessoal, posso 
mandar vir produtos pontualmente, mas não 
transferências financeiras. 

14 
Mais com os meus filhos e mulher... no Nepal já tenho 
poucas pessoas ou quase ninguém... e com os meus irmãos e 
sobrinhos.  

Não [transferências financeiras, nem serviços]... de vez 
em quando, mando vir produtos. 
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15 
Gosto que os meus amigos tenham diferentes origens... 
somos todos iguais. Eu não poderia passar sem contactar 
com a minha família no Nepal. 

Pessoalmente, não. E todos os fornecedores [do local 
onde trabalho] são portugueses.   

16 
É muito importante.... vivemos num tempo em que toda a 
gente viaja e tem amigos doutros países. Não podemos 
crescer na vida nem abrir a nossa mente sem isso.   

Não. O meu marido é que investiu no negócio [onde ela 
é empregada] com ajudas [capital] da Bélgica.  

17 

Sempre trabalhei no turismo... em contacto com gente de 
todo o mundo... para novas oportunidades de trabalho, é 
importante. Não me importa para onde vou, desde que 
tenha boas opções profissionais...  
Os nossos familiares no Nepal são as relações mais 
importantes que lá temos ainda... fazem-nos falta mas 
apoiam-nos em tudo... somos muito próximos... 

Não.   

18 

É muito importante, só me sinto bem num ambiente 
internacional. Com o Nepal... tem mais a ver com a família, é 
sempre aquele suporte.   

Mando sim, mando vir materiais do Reino Unido e 
transferências financeiras de outro irmão, que tenho no 
Dubai. 

19 
É importante, com o Reino Unido. Com o Nepal já não tenho 
muito laços, só avós...  

Mandei vir algum dinheiro de Inglaterra e do Nepal, 
enquanto não arranjava trabalho aqui... foi um ano... 
muito duro! 

20 
Sim, porque estudo Management e quero ter bons 
contactos de negócios e académicos. No Nepal, claro, com 
as minhas irmãs e sobrinhos é essencial.  

Mandamos vir alguns produtos, ou até tecnologia, do 
Reino Unido. Para consumo pessoal. 

21 

É fundamental... os nossos negócios não têm fronteiras 
estanques... temos de estar sempre actualizados e buscar as 
melhores opções... No Nepal tenho família ainda, é uma 
ligação de raiz.  

Da Irlanda, livros e gadgets/tecnologia: por serem 
melhores...!   

22 

É importante... estava habituada ao Reino Unido, deixámos 
para trás muitos amigos... com o Nepal já tenho mais 
distância, já não importa tanto. Na Dinamarca também 
temos família. 

De Inglaterra, produtos... ou transferências financeiras 
[financiamento] para a nossa ONG [onde está 
envolvido]. Levantamentos [banco ou correios]. 

23 
É importante, estamos todos espalhados... O Nepal é aquilo 
que nos une.   

De Inglaterra, alguns produtos... dinheiro e serviços, só 
entram para a Sociedade de Mulheres e Newa Pucha 
[onde está envolvida].   

24 

É fundamental. Sinto-me uma cidadã global. Talvez por ter 
tido um pouco mais de educação... o que se passa no Nepal 
afecta-nos a todos... e na Europa os nepaleses estão todos 
ligados.   

De Inglaterra: alguns produtos ou dinheiro, se 
necessito... através de transferências, pessoas que vêm, 
correios.   

25 

É essencial, até por causa de oportunidades de trabalho e 
para articular os grupos de que faço parte... No Nepal, por 
causa da família que ainda tenho lá... vivemos lá a maior 
parte da nossa vida.  

Às vezes: produtos, de outro país europeu.   

26 
Faz parte de viajar e viver noutro país. No Nepal, sim, por 
causa da família... Se não falar com eles sinto que sufoco...  

Material fotográfico da Alemanha ou Reino Unido. 
Posso também receber ajudas monetárias de familiares, 
mas é esporádico. Por transferência internacional. 

27 
É bom, aprendemos outros modos de viver. O Nepal é a 
casa-mãe.  

Pontualmente transferências financeiras do Nepal, 
enviadas por familiares... Por money transfer ou outra 
via. 

28 

As do Nepal vêm até mim para ter aulas [risos]... sobre 
pessoas doutros países, isso de facto acontece, mas é o 
trabalho que me leva a ter amigos doutras nacionalidades...   

Alguns produtos da Alemanha, Reino Unido ou Rússia.... 
coisas de que precise para o trabalho. Não mais. Para 
[fazer] investigação em Catmandu, [algum 
financiamento] também vem dos Estados Unidos, por 
exemplo... 

29 

Adoro viajar e ter laços com pessoas doutros países.... No 
Nepal... tenho família e ex-colegas.... mas eu não morro se 
não falar com o Nepal. Há pessoas que sim... 

Produtos da Irlanda, coisas de que gosto.... músicas, 
livros. Correio, ou alguém que venha de lá. 

30 
 
 

Adoro manter contactos com pessoas do mundo todo... os 
turistas aqui... com o Nepal não. 

[Recebemos transferências financeiras] de Inglaterra, 
quando necessitamos... sabemos que podemos contar 
com familiares que moram lá. Usam money transfer, 
correios, etc.  

 

Quadro CVIIIb - Até que ponto, para si, é importante manter laços com pessoas noutros países?  

E com as pessoas que estão no Nepal? Manda vir produtos, serviços ou transferências  

financeiras de outros países com regularidade? Como/por que formas? 

Para os Trabalhadores Nepaleses Entrevistados (N = 30) 

Elaborado pela autora, 2017 
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N 
Envia produtos, serviços ou remessas para 
outros países com regularidade? Como/por 
que formas? 

Mantém participação política e cívica activa no Nepal? 
Como/por que vias? E em Portugal, ou noutros países? 
Como/por que vias? 

1 

Vendo alguns produtos online, recebo pagamento 
com cartão de crédito... 

Só indirectamente, pelas conversas que tenho com os meus 
familiares... falamos muito de política. E eles, lá, estão envolvidos 
no partido Maoísta. 
Em Portugal tento chamar a atenção para a nossa situação [dos 
imigrantes nepaleses]... quanto mais dissermos às pessoas do que 
precisamos, maior  probabilidade há de conseguirmos que algumas 
coisas mudem... sei que o vosso Primeiro-Ministro vem da Índia... 
ele gosta dos empresários nepaleses. Mas o Nepal foi sempre 
explorado pela Índia, querem ficar com todas as nossas riquezas e 
anexar o país. 

2 

Envio para o Nepal alguma coisa que a minha 
família ou os meus "tios" me peçam... que eles não 
tenham lá. Dinheiro não consigo mandar, fica 
quase tudo aqui...  

Estou ligada a algumas reuniões do Congress Party aqui. Fazemos 
pontos de situação e discutimos ideias... claro, as campanhas para 
facilitar a legalização aqui, isso eu concordo. 

3 

Sim, para o Nepal também... [Produtos ou 
capital/remessas]. Money transfer 

Sim, sou conselheiro do governo para planeamento e obras de 
engenharia... Além de pertencer ao partido Congress... Em 
Portugal, gostaria de fazer essa consultoria também [considera 
participar civicamente assim, porque faz estruturas anti-sísmicas, 
que previnem catástrofes].  

4 
Sim, envio dinheiro para o Nepal [remessas]. Uso 
uma loja money transfer... Todos os meses envio 
algo... 

Sim, por meio da NRNA e Congress Party. Em Portugal, a mesma 
coisa. 

5 
Serviços de consultoria... faço para todo o mundo, 
principalmente na Europa....  

Sim, no partido Maoísta nepalês aqui [delegação]... Em Portugal, 
lutamos para que os nepaleses sejam mais reconhecidos... pela 
[intervenção] da NRNA, Thakuris...   

6 

Serviços de alojamento, sim. Recebemos aqui [no 
seu trabalho] turistas de todo o mundo, além de 
muitos nepaleses... Por vezes, mando capital para 
estudantes nepaleses noutros países da Europa 
pagarem propinas, e outras despesas... dinheiro 
que recebo das suas famílias no Nepal.... como 
sempre trabalhei em educação, confiam mais em 
mim... [há controle da saída de capitais do Nepal] 

Sim, através do meu partido político no Nepal. Em Portugal e 
noutros países, o Nepali Wave tem participação cívica e a Newa 
Pucha também... como a Sociedade de Mulheres Nepalesas.  

7 

O que ganho não chega para enviar para o Nepal 
quase nada.... infelizmente. Só para sobreviver 
aqui em Portugal... Os vossos salários são muito 
baixos.  

No Nepal, não... não quero ter nada a ver com a política no nosso 
país. 
Em Portugal [reivindica], mais direitos e facilidade de legalização 
para imigrantes sul-asiáticos. 

8 
O que ganho aqui não chega... para enviar para 
casa... peço desculpas à minha família, mas não dá 
[risos].... 

No Nepal não, pela distância.... e em Portugal, não tenho muito 
tempo, ando sempre a correr... 

9 

Não pessoalmente... só através da ONG [onde se 
envolve]: enviamos capital e serviços de saúde 
para o Nepal... Money transfer 

No Nepal, eu sei o que se passa porque me contam e vejo as 
notícias... mas não levo muito a sério, senão estaria sempre 
preocupada.... não gosto de política.  
Em Portugal, não... apenas se há alguma manifestação ou abaixo-
assinado pelos nossos direitos, aí eu participo... 

10 
Não... Não.... tenho as minhas ideias, mas estou muito longe.  

Em Portugal, é por falta de tempo que não participo: nos dias de 
folga tenho que descansar... 

11 

Não... grande parte da minha família está aqui.... 
cheguei a mandar para o Nepal algum dinheiro por 
money transfer. 

Não... nem aqui. Não gosto mesmo nada de política e desses 
interesses. Acho que são todos corruptos. Comecei a odiar política 
por causa da história do meu país, da guerra civil. Os políticos 
mandam matar mas não morrem... 

12 
Não envia.  Não... em Portugal pertencemos à NRNA, mas não vamos muito a 

eventos deles...  

13 
Não.  Não. Em Portugal, gostaria de ter mais tempo e de votar, no 

futuro... tenho partido aqui.  

14 Não envia.  Não. Faço a minha vida, não quero confusões.  

15 
Não, o salário [que ganho em Portugal] não chega 
para isso....  

Não. Em Portugal também não, tenho pouco tempo livre e é para 
os amigos. Ou para viajar com o meu marido, o que eu adoro... 

16 

Não, não envio.... não ganho suficiente... Não, no Nepal não.... sei que a família do meu marido é Maoísta lá, 
mas nós não ligamos a isso. Aqui, participo por vezes nas reuniões, 
para exigir alguns direitos dos imigrantes, mas é só isso. Não tenho 
nenhum interesse em política...  

17 
Não chega, o que ganho... para enviar para os 
meus pais no Nepal.... As minhas irmãs estão lá e 
ajudam... para elas já enviei, recordações e 

Não, no Nepal não... não percebo muito de política e estou fora. 
Em Portugal, só com outros nepaleses ou grupos Sherpa, pedindo 
aulas de língua portuguesa [oficiais], por exemplo...  
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pequenas quantias (money transfer)...  

18 

Mando produtos para casa [Nepal]...  Não, nem quero.... Em Portugal, no sentido de ajudar causas como 
a associação que trabalha com as crianças nepalesas e a sua 
integração escolar, por exemplo.... 

19 

Já enviei dinheiro para os meus sogros e pais, no 
Nepal. Money transfer. 

Não, não.... não me interessa. O meu marido simpatiza com o 
Congress, mas não passa daí. 

20 

Pessoalmente não. Fazemos money transfer para a 
ONG [onde está envolvido] no Nepal com 
frequência.... e fornecemos serviços de saúde no 
estrangeiro para pessoas com doenças graves, que 
não acedem aos tratamentos dentro do país.  

Não... eu sou um tipo das ciências, o activismo não me interessa... 
Posso mudar a sociedade com o meu trabalho, só isso, já seria 
muito. 

21 
Faço aulas à distância, para o Nepal e outros 
países.... e recebo ou envio dinheiro, quando é 
necessário. 

Não. 

22 

Envio nas minhas lojas de câmbio... capital meu e... 
prestando serviços a outros. Na NRNA também, às 
vezes recolhemos fundos [financiamento] e 
enviamos para o Nepal.  

Não, não mantemos... nem aqui, nem lá. Vamos a algumas 
iniciativas da NRNA e do Consulado. 

23 
Envio dinheiro para o Nepal, usando money 
transfer... Ou algum produto que a minha família 
peça. 

Não sou muito envolvido em política... Acho que as nossas 
condições de vida mudam-se no dia-a-dia. Com os amigos, com 
agarrar as oportunidades.  

24 

Envio dinheiro para o Nepal (money transfer) e 
alguns produtos.  

Mais o meu irmão [gémeo] do que eu, porque está lá... Participa, 
dá opiniões sobre educação e saúde, principalmente, que são as 
áreas que nos interessam... o trabalho social. Em Portugal, faço o 
nosso trabalho da ONG, no sentido de ajudar com tratamentos os 
imigrantes nepaleses aqui, e outros que vêm... Por vezes, contacto 
com a NRNA e o Consulado, para alguma iniciativa que eles 
promovam.   

25 

Capital/remessas para o Nepal.... para a minha 
família e mulher. Uso money transfer. 

Em Portugal... por causa do meu trabalho. No Nepal, pouco... é 
participação cívica, ligada aos direitos dos nepaleses aqui. E 
também quando aconteceu o embargo: a comunidade 
internacional não foi capaz de intervir, não sabia o que se estava a 
passar, de facto, no terreno... Devem saber: para que possam 
sugerir à Índia que mude a sua política externa, quando for 
necessário, e não aplique pressão sobre o Nepal. 

26 
Às vezes para o Nepal, sim... para as minhas irmãs 
e amigas... maquilhagem ou outros produtos de 
cabeleireiro... Dinheiro não enviamos, recebemos!  

Lá não, e cá também... pouco. Antes de vir mantinha, como 
membro do partido Comunista. 

27 
Alguns produtos para o Nepal. Dinheiro, 
infelizmente, não. O que ganho aqui é só para 
mim.  

Já não... lá, fui parte duma juventude partidária mas, aqui, isso não 
se passa... não tenho disponibilidade. Era do Congress. Cá em 
Portugal, não... simpatizo com alguns partidos, somente.   

28 
Algumas vezes: produtos para a Suíça ou Reino 
Unido. Se alguém precisar da minha consultoria 
nos seus negócios, também faço/envio (serviços).  

Indirectamente através da NRNA, em ambos... e também através 
do grupo de empresários.  

29 

Envio dinheiro por money transfer, ou faço aulas 
de português à distância (usando a internet).  

Eu não, o meu marido tem ligações políticas, sim, mas está 
afastado... Em Portugal defendemos muito a legalização dos 
imigrantes, fazemos eventos e abaixo-assinados.  

30 
 
 

Às vezes enviamos ainda dinheiro para o Nepal.... 
ou ofertas (produtos). 

Cívica.... através da ONG da qual faço parte e da NRNA. Em 
Portugal, faço parte da ONG, assino petições.... sobre as 
autorizações de residência.  

 

Quadro CIX - Envia produtos, serviços ou remessas para outros países, com regularidade? 

Como/por que formas? Mantém participação política e cívica activa no Nepal?                                

Como/por que vias? E em Portugal ou noutros países? Como/por que vias? 

Para os Trabalhadores Nepaleses Entrevistados (N = 30) 

Elaborado pela autora, 2017 
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N 
Na sua opinião, que papel desempenham os 
emigrantes nepaleses e as empresas nepalesas no 
estrangeiro? 

Considera que as instituições nepalesas 
valorizam o contributo dos emigrantes para o 
país [Nepal]? 

1 

Um papel muito importante, mesmo muita gente está fora do 
país para conseguir sobreviver... Foi o país onde nascemos... 
mas não temos as oportunidades que desejamos. Então, 
muitos jovens são obrigados a sair... Ajudamo-nos... Também 
ajudamos as nossas famílias que ficam lá. Se não pudéssemos 
viajar, seria muito mau... 

Valorizam.... podem é não aproveitar tão bem todas 
as ajudas que enviamos. Por isso, eu envio para 
família, mas evito doar para outras entidades. 

2 

Um papel muito importante, economicamente: investem 
muito no Nepal, têm trabalho social, na educação, na saúde. 
Também dão a conhecer o Nepal ao resto do mundo e isso é 
bom. 

Valorizam, mas porque nós os obrigamos a isso [ri]. 

3 

Somos uma família longe de casa... mais aberta às influências 
europeias... pelo menos, eu. Sei que nem toda a gente é assim, 
por isso não me dou com toda a gente.       

Valorizam e incentivam... mas deviam valorizar ainda 
mais... Dão incentivos aos emigrantes para investirem 
no país-natal... mas isso não chega. Deviam explicar 
melhor como usam o dinheiro que recebem.  

4 

Se não fôssemos nós, metade do país passava fome... Há gente 
a mandar muito dinheiro, como os empresários [nepaleses] na 
América, ou na Austrália. Somos [os emigrantes] o verdadeiro 
motor do país... Eu acredito nisso. 

Valorizam cada vez mais... já perceberam a 
importância dos emigrantes para a economia e para o 
trabalho social no Nepal. Com o terremoto [recente], 
isso ficou ainda mais evidente.   

5 

Se não fossem eles, eu não estava na Europa.... ajudam muita 
gente que quer uma vida melhor... é natural procurar algo 
melhor! No Nepal, os salários estavam muito baixos e com 
muito desemprego, quando eu vim... os professores ganhavam 
muito mal e tinham de se deslocar por muitos quilómetros.     

Toda a gente reconhece que ajudamos as nossas 
famílias lá... talvez o governo nepalês pudesse dar-nos 
mais suporte!  

6 
São uma grande família.... com vários ramos.     Talvez... eu não sei, porque não tenho enviado muitas 

coisas para o Nepal... eles sabem que enviamos 
riqueza.    

7 

São uma boa rede de contactos. Há muitas famílias dispersas 
por diferentes países... mas isso permite-nos circular à 
vontade, ter sempre uma cara conhecida onde chegamos.    

Sim, tentam sempre que mandem mais dinheiro... e 
temos o poder de voto, de eleger deputados... mas, 
de resto, são os indianos que mandam no Nepal, hoje 
em dia... e de há uns tempos para cá. 

8 
São quem liga o Nepal ao resto do mundo e quem leva muitos 
produtos para dentro do Nepal... que não se poderia 
desenvolver doutra forma.      

Sim, penso que sim... há muitos eventos de promoção 
dos emigrantes ou para captar investimentos [no 
Nepal]. 

9 

São uma força fundamental... [a emigração] permite enviar 
serviços, bens e dinheiro para auxiliar o desenvolvimento do 
Nepal... não tenho dúvidas! Em Inglaterra ganhámos a noção 
de que, com um pouquinho apenas, podíamos ajudar muito o 
nosso povo... e quando viajei para os Estados Unidos pela 
primeira vez, isso ficou ainda mais claro! Só os nepaleses mais 
educados, que têm mais responsabilidades de ajudar, viajam e 
vivem na Europa e nos Estados Unidos! É uma 
responsabilidade sobre os nossos ombros, ajudar o nosso 
país... Mas também é uma alegria!        

Sim, eles sabem que sem o nosso apoio era pior.       
Os emigrantes dão muitos contributos para o Nepal... 
obras sociais... escolas... hospitais. É assim.   

10 
[Os emigrantes] São o meu patrão, empregados... o meu meio 
de sobrevivência... são uma grande família, que se ajuda e está 
sempre lá. Qualquer que seja o país.       

Sabem que somos importantes.... mas, às vezes, só se 
lembram de nós quando votamos... o resto do tempo 
não se lembram.   

11 

[Os emigrantes] São o corpo fundamental da nossa economia: 
se não fossem eles, o Nepal não se desenvolvia... ou pouco.... 
mesmo assim, chega ao nosso país muito dinheiro que 
desaparece. 

Queremos que valorizem cada vez mais.... é esse o 
nosso trabalho.   

12 

São fundamentais [os emigrantes]... é a forma de 
sobrevivermos [na Europa], criar empresas [nepalesas].       

Podiam valorizar muito mais e deixar mais remessas e 
investimentos entrar no país. Mas sabe como é... há 
muita corrupção e eles exigem sempre "luvas" 
grandes, sobre qualquer investimento [dos 
emigrantes]. Isso faz atrasar o desenvolvimento do 
país... Não deviam ser permitidas "luvas", mas os 
grandes homens de negócios e políticos pedem 
sempre. Eu não gosto disso e não concordo com isso... 
é a corrupção. Aqui seria um escândalo, lá as pessoas 
pensam que é normal. Deveria ser proibido, na minha 
opinião... deviam controlar melhor!  

13 

São essenciais [os emigrantes], na maneira como se ajudam 
uns aos outros... e também como ganham dinheiro para as 
suas famílias, ou obras necessárias no Nepal. E representam 
muito bem o nosso país noutros países, são trabalhadores, não 
causam problemas... 

 Penso que sim...    

14 São fulcrais para o meu país... bom, sem emigrantes não Nós queremos que valorizem cada vez mais... e que a 
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éramos nada!! Há muita corrupção no Nepal... e pobreza. 
Talvez conseguíssemos funcionar, mas duvido... Por isso, foi 
tão mau quando a Índia fechou a fronteira. 

relação seja estreita... Isso deixará todos mais 
satisfeitos! 

15 

Em termos financeiros, para o Nepal... contribuem muito. 
Também para a mudança de mentalidades. Viram que há 
modos de vida muito diferentes, experimentaram e viveram 
em sítios mais democráticos do que o Nepal... já têm 
experiência de vida!    

Nem tanto: porque os emigrantes que estão fora 
retiram-lhes poder. Tentam comprar-nos os votos... 
ou que os partidos deles estejam aqui [em Portugal, 
noutros países].  

16 
São como uma grande família.       Não, não.... há muita corrupção no meu país. Por 

vezes, recebem dinheiro do exterior e não aplicam 
correctamente. É desviado.....  

17 
São como quaisquer outros emigrantes.... tentam ter uma vida 
melhor.   

Não sei... acho que não.   

18 
São a única possibilidade de ter um futuro, para muita gente... 
emigrar! 

Não sei, para ser sincero..... alguns valorizam. 

19 

São a nossa indústria fora do país... [ri] Não, a sério: claro que 
têm muita importância para ajudar a desenvolver o Nepal.... 
mas eu também sei que, se estiver no mundo, não posso 
contar apenas com ajuda e trabalho oferecido por outros 
nepaleses. Eu tenho ambições maiores do que isso.     

Não estão muito interessados em mudar tradições e 
costumes... só em receber as nossas 
remessas/dinheiro.   

20 
São a nossa família, no fundo.... se precisamos de algo. É bom 
ter todos os produtos aqui, e até viagens de avião.      

Não, como deviam...  

21 

Oh, as empresas [nepalesas] são o motor dos expatriados. 
Quem não vem para estudar, como eu, e precisa dum 
trabalho, depende delas... porque, sabe... na Europa, o 
racismo é muito grande, então vêem um asiático e acham que 
somos duma categoria inferior... para quem tem educação é 
diferente, mas para o resto é assim.    

Isso.... penso que poderiam valorizar mais. Mas não 
sei bem como... já os recebem bem [aos emigrantes] e 
fazem homenagens. Talvez dando oportunidades para 
os filhos dos emigrantes voltarem [ao Nepal].  

22 
O grosso da juventude está fora do Nepal... os que têm mais 
educação. Os mais bem preparados.       

Fazemos lobby para que isso aconteça... depende dos 
governantes, alguns sim [valorizam o contributo dos 
emigrantes], outros nem tanto. 

23 
Não sei... talvez sejam um ponto de apoio. Eu acho que não... agem como se não existíssemos: só 

estão interessados nos problemas deles, na política... 
em favorecer-se.   

24 
Estão lá, se nós precisarmos... eles [as empresas nepalesas] 
ajudam muito os emigrantes nepaleses. Garantem que 
tenhamos produtos nepaleses aqui, para matar saudades.  

Eles valorizam e estão sempre a pedir aos emigrantes 
que enviem mais dinheiro.  

25 
Estamos a expandir-nos e queremos ser uma grande 
comunidade, com muito peso, para fazermos exigências no 
Nepal... isso já está a acontecer, até certo ponto.      

Eles recebem muita ajuda do exterior.   

26 
Eles [empresas nepalesas, mas emigrantes nepaleses em geral] 
são ligações de negócios fundamentais... e de investimento, 
para quem está no Nepal. 

Ahhh isso, não sei... porque não vou lá há muito 
tempo... talvez sim...! 

27 
Criam uma ligação de entreajuda [os emigrantes nepaleses]... 
são contactos, para alojamento, trabalho, às vezes exploram-
se... E para fazer negócios. Ajudam à adaptação noutros países.       

Ainda não valorizam tanto como nós queríamos... 
podiam fazer muitas coisas mais, em vez de desviar 
dinheiro.   

28 
São uma grande ajuda ao Nepal. Sabes que uma grande parte 
da nossa população mora fora do país... sem essa ajuda o 
Nepal estaria muito pior! 

Acho que sim... o dinheiro que eles enviam é 
essencial, mas também as obras que fazem.  

29 

Bem... deram-me dicas no início: os expats... mas não só 
nepaleses. Eles auxiliam-se, mas também se sufocam e 
controlam... eu não gosto disso. Quando me controlam, 
afasto-me.   

Acho que não.... mas não me importa, eu estou aqui 
por mim e pela minha filha, não pelo Nepal... já não 
planeio voltar... adoro a Europa.   

30 
 
 

Ajudam-nos a viver... Sem eles [outros emigrantes nepaleses] 
seria mais difícil quando saímos do país. No fundo, trabalho 
para eles, e são os meus alunos... As empresas [nepalesas] 
também dão emprego a muita gente, e enviam muito dinheiro 
de volta para o Nepal. Por vezes, exploram um pouco os 
empregados, mas pronto... resolvemos isso entre nós.      

Ajudam muito o país... há muitos Sherpas fora do 
Nepal que tiveram de sair para sobreviver. 

 

Quadro CX - Na sua opinião, que papel desempenham os emigrantes nepaleses e as                          

empresas nepalesas no estrangeiro? Considera que as instituições nepalesas                                                         

valorizam o contributo dos emigrantes para o país?  

Para os Trabalhadores Nepaleses Entrevistados (N = 30) 

Elaborado pela autora, 2017 
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Quadro CXI - Representações dos Serviços Comunitários Nepaleses 

Para Alguns dos Dez Utentes Entrevistados em Lisboa 

Elaborado pela autora, 2017 

 

 

Quadro CXII - Representações dos Serviços Comunitários Nepaleses 

Para Alguns dos Cinco Utentes Entrevistados Online no Nepal 

Elaborado pela autora, 2017 
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Quadro CXIII - Representações dos Serviços Comunitários Nepaleses 

Para os Cinco Dirigentes Entrevistados em Lisboa 

Elaborado pela autora, 2017 

 
 

Quadro CXIV - Representações dos Serviços Comunitários Nepaleses 

Para Alguns dos Três Dirigentes Entrevistados Online na Europa                                                                                      

E dos Três Dirigentes Entrevistados Online no Nepal 

Elaborado pela autora, 2017 
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Quadro CXV - Descrição das Preocupações, Crenças e Comprometimentos da NRNA                    

(Seu Papel e Slogan) 

Fonte: NRNA, 2016 
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Quadro CXVI - Descrição do Papel, Finalidades e Objectivos Estratégicos da NRNA 

Fonte: NRNA, 2016 
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Duas Entrevistas em Profundidade Com Actores-Chave, Sobre os Tópicos da 

Integração e Saúde das Mulheres Nepalesas em Lisboa - Alguns Dados 

Recolhidos 
 

1.  Sara (32 A.), chegou a Portugal há 5 anos (por motivos de reunificação familiar – veio juntar-se ao marido). Ela 

tornou-se uma líder comunitária carismática e frequenta com regularidade reuniões onde uma esmagadora maioria de homens-
líderes da comunidade discutem estratégias de acção. Sara lida com questões de divórcio e quebra de relações das mulheres, na 

comunidade nepalesa de Lisboa (já que está ligada ao Nepali Women's Group) e trabalha como professora.  

 

 

«Nos outros grupos [Nepaleses], elas [mulheres nepalesas] não podem falar sobre estes assuntos.» (entrevista com S., 

32 anos)  

 

«O divórcio não existe na nossa cultura – é um problema que nós não temos... é mesmo raro. Normalmente os casais 

resolvem os seus problemas com a ajuda das famílias alargadas e da comunidade.»  (entrevista com S., 32 anos) 

 

«Nós tratamos esses assuntos aqui, ouvindo e dando conselhos: é tudo o que podemos fazer...» (entrevista com S., 32 

anos) 

 

«Por vezes acolhemos mulheres em situações muito difíceis e financeiramente dependentes dos seus maridos. No 

passado, tivémos mulheres que precisavam de apoio e aconselhamento para conseguir um divórcio, enquanto moravam em 

Portugal. Indicámos-lhes onde deviam arranjar um advogado e escutámos os seus problemas, tudo isso... Mas muitas pessoas 

da comunidade nepalesa começaram a 'dizer mal' de nós depois disso, a chamar-nos 'destruidoras de lares' pelo facto de termos 

ajudado essas mulheres, e algumas dessas pessoas nem sequer falam connosco... é duro. É duro...» (entrevista com S., 32 

anos) 

 

 

2.  Verónica (28 A.), chegou a Portugal há 3 anos, sozinha, vinda da Alemanha. Ela é uma mulher jovem e 
comunicativa, envolvida nos grupos étnicos comunitários ligados à sua herança cultural particular (grupo étnico Newar). 

Verónica segue as notícias que chegam do seu país de origem com uma certa "distância" e declara não ter nenhum interesse na 

política nepalesa. Ela chegou a Portugal na sequência duma ruptura amorosa, um caso que envolveu violência doméstica, 
enquanto vivia na Alemanha com o seu companheiro. Não tinha absolutamente nenhum contacto em Portugal e, na altura, foi 

auxiliada pelas redes da comunidade nepalesa de Lisboa. Dois anos e meio depois, Verónica vivenciou uma doença grave, 

relacionada com a sua ocupação em Lisboa: empregada de mesa (uma alergia não-detectada ao níquel, que piorou com o 
passar do tempo, e devido à prescrição de medicamentos errados para a sua condição). 

 

 
«Eu tinha zero contactos em Lisboa... Eu não conhecia ninguém... Fui forçada a vir. Aconteceu uma coisa má e eu tive 

de deixar o meu companheiro, terminar a relação, e isso tudo... Eu tinha muito medo, porque eu não sabia nada sobre 

Portugal!» (entrevista com V., 28 anos) 
 

«Quando cheguei, senti-me mal porque não sabia a língua... Aprendi um pouco, mas ainda não sei bem... Não preciso, 

toda a gente fala nepalês na rua.» (entrevista com V., 28 anos) 

 

«Vim por causa da autorização de residência. Eu não tinha família em Portugal... Agora tenho muitos amigos, posso 

dizer isso... É bom.» (entrevista com V., 28 anos) 
 

«Os amigos que conheci aqui ajudaram-me muito... arranjar casa, aprender a língua... eu não teria sobrevivido sem 

eles!» (entrevista com V., 28 anos) 
 

«Eu fui ao dermatologista [em Lisboa], mas ele receitou uns medicamentos e a minha cara ficou mais e mais inchada, 

deformada... Eu não sabia o que fazer!» (entrevista com V., 28 anos) 
 

«O staff do centro de saúde e do hospital não fala inglês... isso é muito difícil para mim... não sei o que querem dizer... 

Não tenho cartão de saúde ainda, nem nenhum seguro de saúde.» (entrevista com V., 28 anos) 
 

«...Levou algum tempo até eu encontrar trabalho... O principal problema em Portugal é que os salários são muito, muito 

baixos... Oh meu Deus, acabas sem nada! Não é suficiente! Mas gostaria de trazer as minhas quatro irmãs para cá - um dia, 
quem sabe...» (entrevista com V., 28 anos) 

 

«Sou muito orgulhosa da minha cultura Newar, é a melhor do mundo... Há muitos traços semelhantes, entre os jovens 
nepaleses e os jovens portugueses. Mas nós mantemos a nossa cultura viva, é essa a diferença!» (entrevista com V., 28 anos) 

 

 
Quadro CXVII - Duas Entrevistas em Profundidade Com Actores-Chave, Sobre os Tópicos                                       

Da Integração e Saúde das Mulheres Nepalesas em Lisboa - Alguns Dados Recolhidos 

Elaborado pela autora, 2017 
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Quinze Outras Entrevistas Semi-Directivas Individuais Com Mulheres 

Nepalesas em Lisboa - Alguns Dados Recolhidos 

 

«É um grande problema [à chegada aqui], as relações [pessoais], talvez ainda maior do que não 

saber a língua...» (entrevista com Yara, 24 anos) 

 

«Ela está a dizer que chegou recentemente [com duas crianças] e o seu marido vive metade do 

tempo com ela, a outra metade com uma namorada nepalesa com quem ele casou em Lisboa… a 

nova esposa era uma antiga amiga deles no Nepal... ele disse que ela era uma amiga e a mulher 

confiou nele... ela está economicamente dependente do seu marido.» (entrevista com Yara, 24 

anos) 

 

«Eu queria arranjar um médico de família aqui, mas não sabia o que fazer para isso poder 

acontecer!» (entrevista com Fátima, 28 anos) 

 

«Tu sabes se é fácil ter crianças aqui? Todas as senhoras nepalesas querem isso, mas nós não 

sabemos que tipo de apoios podemos obter.» (entrevista com Carla, 24 anos) 

 

«A minha filha é a coisa mais importante do mundo para mim... ela é o nosso anjo... uma nova 

portuguesa! Abrir o cabeleireiro foi bom, para garantir o futuro dela e para mim... mas ela tem estado 

doente desde ontem.» (entrevista com Liliana, 26 anos) 

 

«As mulheres são livres aqui, mas os salários são tão baixos que não se consegue sobreviver... 

então, qual é o propósito?» (entrevista com Júlia, 28 anos) 

 

«Eu tive uma experiência terrível a trabalhar numa quinta do sul... sem lugar para dormir, com 

as minhas costas lesionadas, nós éramos maltratados... Eu desisti passados 3 dias... Depois trabalhei 

numa loja em Portimão: o dono era nepalês - eles nunca me deram um número de segurança social e 

não pagaram o meu salário até hoje!" (entrevista com Irene, 23 anos) 

 

«No início eu tive aulas de português, depois limitei-me a aprender por mim própria, no 

trabalho.» (entrevista com Dalila, 38 anos) 

 

 

Quadro CXVIII - Quinze Outras Entrevistas Semi-Directivas Individuais  

Com Mulheres Nepalesas em Lisboa - Alguns Dados Recolhidos 
Elaborado pela autora, 2017 
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Pseudónimo 
Chegou 

Sozinha? 
Razões para 

Migração 
Integração Identificacional 
(independente / liberdade) 

Integração Interactiva 
(interacção e linguagem) 

Integração Cultural 
(cultural values) 

Integração Estrutural 
(mercado de trabalho 

/ emprego) 

Alice 
(30 anos) 

Não -
Reunificação 
familiar 
(marido e 
família 
alargada) 
-Trabalho 
-Cidadania 
 

-"A minha loja ajudou-me muito 
a adaptar-me a esta sociedade, 
no início... o meu marido tinha o 
seu próprio negócio familiar e 
também começou os seus cursos 
aqui, lá em baixo... agora, todo o 
edifício é do tio dele" 
-Tem uma filha com 1 ano, 
nascida em Portugal 

-"O meu marido ensina 
português... Eu uso-o 
diariamente com clientes e 
amigos, sem problemas" 
-Fala português com 
fluência 

-"Nós temos muitos 
amigos 
portugueses... Eles 
convidam-nos no 
Natal e para 
casamentos; nós 
convidamo-los para o 
Dashain e para 
outros festivais 
nepaleses" 

-"Eu tenho um salão 
de cabeleireiro/ 
/beleza e os meus 
próprios 
empregados...    Uma 
das minhas principais 
fontes de 
rendimento são os 
cursos de formação 
que comecei a dar. 
Estou a ter muitos 
alunos nepaleses, 
bangladeshianos e 
brasileiros" 

Júlia  
(28 anos) 

Não -Cidadania 
-Trabalho 

-"Sou empregada de mesa: não é 
o melhor emprego do mundo, 
mas é o suficiente para eu ser 
independente... também tenho o 
meu marido e não temos 
problemas, graças a Deus" 

-"A língua é um grande 
problema para muitas 
pessoas... Eu cheguei há 3 
anos de Londres e eu falo 
português todos os dias no 
trabalho... o meu patrão 
também é português"  
-Boa relação com os 
grupos comunitários 
-Fala português com 
fluência 

-"A cultura não foi 
um choque para 
mim, porque eu vim 
de outro país 
europeu e deixei o 
Nepal quando tinha 
apenas 18 anos, mas 
as relações pessoais 
são  um grande 
problema para 
muitas mulheres, 
quando elas chegam 
à Europa... as 
mulheres e os seus 
maridos querem ser 
como os ocidentais, 
porém, no final, não 
conseguem - porque 
a nossa cultura é 
diferente!" 

-"Eu vim para cá,  
mas sem ter um 
trabalho... entreguei 
CVs e fui a várias 
entrevistas... no 
princípio, tive um 
trabalho que não era 
muito bom... agora 
tenho um melhor, 
como empregada de 
mesa para um patrão 
português... não é o 
melhor emprego do 
mundo, mas é 
bastante bom" 

Fátima 
(28 anos) 

Sim -Autorização 
de 
residência 
-Trabalho 

-Independente (empregada de 
mesa), com um namorado que 
também trabalha 
-Quer trazer as 4 irmãs para 
Portugal 
-Sem família, confia  e apoia-se 
nas redes comunitárias 
nepalesas em Lisboa 

-"Eu falo um pouquinho      
de português, mas  não 
muito..." 
-Fluente em inglês 
-Não tem muitos amigos 
portugueses  

-"Tenho muito 
orgulho da nossa 
cultura, adoro as 
celebrações Newares 
aqui, e quero sempre 
juntar-me como 
dançarina. A maior 
parte dos meus 
amigos são 
nepaleses, porque eu 
não falo bem 
português"  

-"Sou muito ocupada, 
trabalho num 
restaurante... está ok 
para mim, mas é um 
trabalho duro, e eles 
pagam pouco" 

Gina 
(27 anos) 

Sim -Trabalho 
-Futuro dos 
filhos 
-Cidadania 

-"Em Portugal, as mulheres são 
mais livres para fazer o que 
quiserem... Eu gosto disso!" 

-"Aprender a língua foi 
muito difícil... mas eu sou 
teimosa" 

-"Eu tenho amigos 
portugueses, mas 
esta zona de Lisboa 
está cheia de 
nepaleses" 

-"Foi muito difícil 
adaptar-me e 
encontrar um 
emprego... os 
salários são muito 
baixos aqui" 

Liliana 
(26 anos) 

Sim -Trabalho 
 

-"Eu sou independente aqui " -"Eu não preciso muito do 
português... Eu sei o 
básico" 

-"Eu tenho muito 
orgulho da cultura 
nepalesa " 

-"Conseguir um 
trabalho é muito 
difícil... eles pagam 
muito pouco" 

Carla 
(24 anos) 

Não -Autorização 
de 
residência 
-Trabalho 

-Foi ela que sustentou o casal 
durante o 1º ano em Portugal 
-"Eu ganho bem e eles 
estenderam o meu contrato 
recentemente " 
-O casal teve discussões e 
considerou o divórcio durante o 
primeiro ano e meio, depois de 
chegar (discussões sobre o 
desemprego dele, ter filhos, 
mudarem de país, e sobre a vida 
de casal) 

-"Todos os meus colegas 
dizem que o meu sotaque 
soa engraçado, mas o meu 
português é bom... eles 
estão sempre a ensinar-me 
mais" 

-"Adoro o marisco e 
o polvo... os 
portugueses são 
pessoas relaxadas, 
embora eu sinta falta 
de todas as coisas 
materiais e do nível 
salarial que tivémos 
no Médio Oriente. 
Sou muito 'zen' e as 
pessoas vêm ter 
comigo para me 
pedir conselhos" 

-"Dou-me com toda  
a gente no trabalho... 
Prefiro um ambiente 
internacional, do que 
apenas com 
nepaleses... a minha 
supervisora e colegas 
também gostam de 
mim: perguntam a 
minha opinião, dão-
me confiança e mais 
treinamento" 

Dalila 
(38 anos) 

Sim -Cidadania 
-Futuro dos 
filhos 

-Ela sustenta ambos os filhos 
(está sem contacto com o pai: 
separados, mas não divorciados) 
-Veio de Israel, onde era carer 
-Totalmente independente 

-"Eu tive aulas no início, 
mas depois, no trabalho, 
tenho de falar inglês com 
os turistas... contudo 
continuo a aprender 
português, para conseguir 
um trabalho melhor" 
-Fala português 

-"Lido principalmente 
com turistas 
diariamente, por 
isso, é fácil para 
mim... mas eu estava 
acostumada a uma 
cultura ocidental em 
Israel... Sinto-me em 
casa aqui e quero 
ficar no país, educar 
os meus filhos aqui" 

-"Tenho um bom 
trabalho e a minha 
filha também tem 
um part-time...é 
suficiente para nós.    
O meu patrão é 
português. Claro que 
em Portugal os 
salários são muito 
baixos, quando 
comparados com 
outros países. Mas, 
agora, educar os 
meus filhos é a 
minha prioridade!" 

Helena 
(26 anos) 

Sim -Trabalho 
-Razões 
Económicas 

-Independente e solteira, apoia-
se nas redes comunitárias 
nepalesas em Lisboa 

-Não fala português,      
está a aprender 
-Envolvida em grupo étnico 
e grupo de mulheres 

-"É muito difícil 
devido à língua, é por 
isso que estou a 
aprender 
português... a cultura 
Sherpa é muito 

-"Este último ano 
trabalhei como 
empregada em... 
[centro de Lisboa]. 
Agora, o contrato 
acabou e estou, de 
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diferente... mas eu 
tenho amigos 
nepaleses aqui, eles 
ajudam-me muito. 
Quero trazer as 
minhas irmãs" 

novo, à procura de 
trabalho... espero 
conseguir encontrar 
algo semelhante. 
Quando eu souber a 
língua bem, posso 
procurar algo 
melhor" 

Esmeralda 
(33 anos) 

Não -
Reunificação 
familiar 
(marido) 
-Autorização 
de 
residência 

-Casada, gere um  dos 
restaurantes           da família 
(independente) 

-Fala português com 
fluência 
-"A língua é difícil" 

-"A nossa cultura 
inclui uma sociedade 
machista, aqui as 
mulheres são mais 
livres" 

-"Nunca tive 
problemas na gestão 
do meu restaurante e 
sinto-me muito 
orgulhosa por ter 
conseguido, num país 
novo!" 

Ana 
(29 anos) 

Não -Cidadania 
-Trabalho 

-Independente e casada, com um 
bebé recém-nascido 

-Fala bem inglês (veio de 
Londres),         está a 
aprender português 
-Tem amigos portugueses 

-"Estou habituada à 
cultura ocidental, nós 
vivemos no Reino 
Unido por 5 anos... 
não é uma coisa tão 
especial para nós, 
mas eu acho que os 
portugueses são um 
pouco rudes, às 
vezes... todos os 
meus amigos aqui 
são nepaleses" 

-"Trabalho como 
recepcionista numa 
pensão em... [baixa 
de Lisboa]. O salário 
é muito baixo e 
tenho de trabalhar 
muitas horas. É ok, 
mas os salários 
poderiam ser 
melhores." 

Irene 
(23 anos) 

Sim -Trabalho 
-Cidadania 

-"Passei tempos muito difíceis no 
sul de Portugal, mas estou muito 
satisfeita por ter sobrevivido 
sozinha... Tenho amigos aqui" 

-"Eu nunca precisei da 
língua... excepto umas 
poucas palavras... talvez 
aprenda no futuro" 

-"Celebramos todos 
os festivais nepaleses 
aqui... mas eu 
também gosto da 
cultura portuguesa" 

-"Estive 
desempregada por 
muitos meses... 
agora consegui um 
emprego numa loja, 
mas ainda não me 
deram o número de 
segurança social" 

Cristina 
(34 anos) 

Não -Autorização 
de 
residência 
-Trabalho 
-
Reunificação 
familiar 

-"Eu dependo do nosso 
negócio... mas também depende 
de nós trabalhar, e torná-lo bem-
sucedido" 

-"Eu tentei aprender a 
língua, mas não consegui" 

-"Quero que a minha 
filha e filho sejam 
criados aqui, 
educados em 
Portugal" 

-"Não há muitas 
oportunidades de 
trabalho com um 
salário elevado " 

Carolina 
(32 anos) 

Não -
Reunificação 
familiar 
(marido) 

-Dependente dos negócios do 
marido 
-Dona-de-casa 
-Mãe de 2 filhos 
 -"Sinto-me mais independente 
aqui... Eu valorizo isso"  

-Português mediano, a 
aprender mais 

-"Adoro a minha 
cultura e 
continuamos em 
contacto com o 
Nepal... partilhamos 
a nossa casa com 
outros nepaleses, 
família alargada e 
amigos... mas 
também temos bons 
amigos portugueses" 

-"Não tenho um 
salário, mas os 
nossos negócios vão 
bem... no início foi 
duro, quando o meu 
marido trabalhou 
para os restaurantes 
da família dele... 
agora podemos 
pagar as nossas 
contas e viajar para o 
Nepal de vez em 
quando " 

Íris 
(25 anos) 

Sim -Trabalho 
-Autorização 
de 
residência 

-"Sou auto-dependente...os 
meus amigos ajudam-me quando 
preciso, ou a minha família no 
Nepal" 

-"Eu sou fluente" -"A cultura 
portuguesa é muito 
diferente, porém 
também muito boa " 

-"Eu não tenho 
planos futuros.... 
tento viver um dia de 
cada vez" 

Yara 
(24 anos) 

Não -Autorização 
de 
residência 
-Trabalho 
 

- Casada, mas independente do 
marido 

-Está a aprender português 
-Ainda não fala a língua 
bem 

-"Como não falo a 
língua, é um pouco 
complicado. Os meus 
amigos aqui são 
nepaleses,   ou 
outros estrangeiros" 

-"Encontrei um 
trabalho só depois do 
meu marido, depois 
de procurar por 
muitos meses... eu já 
não acreditava!              
O  salário só dá para 
sobreviver, mas os 
horários são muito 
cansativos!" 

 

Quadro CXIX - Tipificação de Heckmann Simplificada, Adaptada                                                                                   

A Mulheres Nepalesas Entrevistadas em Lisboa (N = 15) 

Elaborado pela autora, 2017 
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Quadro CXX – Distribuição, em Percentagem, da População Nepalesa Empregada Por Sectores de 

Actividade Económica, Por Sexo e Por Áreas Rurais/Urbanas, Entre 1971-2011 

Fontes: Censos Nepaleses (1971-2011), CBS (2014) 
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Quadro CXXI – Trabalhadores do Sector Informal por Sexo e Localização (Rural/Urbana), e no 

Tipo de Negócio Próprio (Sem Empregados), no Nepal, em 2008 

Fontes: NLFS II – Tabela 12.4 (2008), CBS (2009) 

 

 

 

Quadro CXXII – Percentagem de Agregados Envolvidos em Pequenos Negócios, Excepto 

Agricultura, e Suas Características, no Nepal, em 2011 

Fontes: Censos do Nepal, 2011; CBS, 2014 
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Quadro CXXIII – Percentagem de Agregados Envolvidos em Pequenos Negócios, Excepto 

Agricultura, Por Região de Desenvolvimento, no Nepal, em 2011 

Fontes: Censos do Nepal, 2011; CBS, 2014 

 

 

 

Quadro CXXIV - Dados Gerais Sobre o Nepal 

Elaborado pela autora, 2018 
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Nome Início do Mandato Final do Mandato 

1. Jung Bahadur Rana 1846 1877 

2. Ranodip Singh Rana 1877 1885 

3. Bir Shamsher Jang Bahadur Rana 1885 1901 

4. Dev Shamsher Jang Bahadur Rana 1901 1901 

5. Chandra Shamsher Jang Bahadur Rana 1901 1929 

6. Bhim Shamsher Jang Bahadur Rana 1929 1932 

7. Juddha Shamsher Jang Bahadur Rana 1932 1945 

8. Padma Shamsher Jang Bahadur Rana 1945 1948 

9. Mohan Shamsher Jang Bahadur Rana 1948 1951 

 

Quadro CXXV - A Dinastia dos Primeiros-Ministros Rana Nepaleses 

Elaborado pela autora, 2018 

 

Grupos Étnicos Religiões 

● Khas-Bahun 

● Khas-Chhetri 

● Khas-Kami 

● Tharu 

● Tamang 

● Newar 

● Rai 

● Gurung 

● Magar 

● Limbu 

● Thakali 

● Dalit 

● Sherpa 

● Sunwar  

● Yadav 

●Grupos Étnicos Muçulmanos 

●Madhesis 

●Outros 

● Hindu 

● Budista 

● Kirat ou Kiranti 

● Hindu + Budista 

● Kiranti + Hindu 

● Kiranti + Budista 

● Kiranti + Hindu + Budista 

● Bon 

● Budista Bon  

● Muçulmano 

● Cristão 

● Jainista 

● Siquista 

● Bahai 

● Prakriti 

● Outra Religião Animista ou Tribal/Étnica 

● Sem Religião 

 

Quadro CXXVIa - Principais Grupos Étnicos e Religiões Representados na Sociedade Nepalesa 

Elaborado pela autora, 2018 
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Quadro CXXVIb - Classificação de 59 Janajatis Oficiais pela NEFIN e NFDIN em 2004 

Fonte: Censos 2001; NEFIN, 2004 
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Principais Línguas Faladas no Nepal 

 

Nepalês 

Outras Línguas Étnicas, Incluindo Variedades do Tibetano (Maithili, Bhojpuri, Tharu, Tamang, Newar, 

Bajjika, Magar, Doteli, Urdu, outras) 

Hindi 

Sânscrito 

Inglês 

Chinês 

Malaio 

Árabe 

Outras Línguas Europeias 

 
Quadro CXXVII - Principais Línguas Faladas no Nepal 

Elaborado pela autora, 2018 
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Quadro CXXVIII - Tables 2.4: 123 Línguas Faladas no Nepal, em Número de Falantes  

e Percentagem da População Total do País 

Fontes: CBS, 2012; CBS Population Monograph, 2014  
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Língua 

 

Número de Falantes Percentagem 

Nepali 11,826,953 44,64% 

Maithili 3,092,530 11,67% 

Bhojpuri 1,584,958 5,98% 

Tharu 1,529,875 5,77% 

Tamang 1,353,311 5,10% 

Nepal Bhasa 846,557 3,19% 

Bajjika 793,416 2,99% 

Magar 788,530 2,97% 

Doteli 787,827 2,97% 

Urdu 691,546 2,61% 

 
Quadro CXXIX - Número de Falantes e Percentagem de Falantes das 10 Línguas Mais Faladas  

no Nepal em 2011 

Fonte: Censos do Nepal - CBS, 2011 

Adaptado pela autora, 2018 
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Quadro CXXX - Enquadramento – O Caso Nepalês (Sumarização) 

Elaborado pela autora, 2018 
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Tabela 1 – Principais Destinos OCDE, Por Nível Educativo, em 2010-2011 (População +15A) 

Emigrantes Altamente Qualificados    Mudança desde 2000-2001 

                                            (milhares)                                   (%) 

Emigrantes C/ Baixos Níveis Educativos    Mudança desde 2000-2001 

                                            (milhares)                                   (%) 

EUA 23,7 +354,9 Reino Unido 14,2 +636,5 

Reino Unido 17,9 +1310,3 EUA 7,9 +384,4 

Austrália 14,2 +1153,6 Israel 1,9 .. 

Canadá 4,2 +781,0 Canada 1,1 +397,8 

Japão 1,5 +98,7 Austrália 1,0 +246,6 

Total 66,0 +605,3 Total 31,3 +514,4 

 

Tabela 2 – Estudantes Internacionais Oriundos do Nepal em Países OCDE 

5 Principais Destinos 2008 2010 2012 

EUA 8 946 11 134 9 319 

Austrália 3 314 4 986 6 380 

Japão 1 311 1 641 2 035 

Reino Unido 646 1 121 1 613 

Finlândia 245 615 976 

Total 15 799 21 534 22 566 

 

Quadro CXXXI - Principais Destinos OCDE dos Nepaleses Com + 15 Anos, Por Nível Educativo, 

em 2010-2011, Com % de Mudança Desde 2000-2001 (Tabela 1) e Estudantes Internacionais do 

Nepal em Países OCDE (Tabela 2) 

Fonte: OCDE, 2015; Adaptado pela autora, 2018 
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Quadro CXXXII - Representações dos Serviços Comunitários Nepaleses Para os Cinco Dirigentes 

Entrevistados em Lisboa (Presencialmente), Três Dirigentes Entrevistados no Nepal (Online)  

e Três Dirigentes Entrevistados na Europa (Online) 

Elaborado pela autora, 2018 
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Capítulo 7 

 

 

 

 

 
 

Quadro CXXXIII - Fluxos Migratórios e a Diáspora Nepalesa no Mundo 

Elaborado pela autora, 2018 
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Quadro CXXXIV - Um Caso de Empreendedorismo Étnico Internacional, 

Segundo a Perspectiva do Empreendedor da Diáspora 

Fonte: Riddle e Brinkerhoff, 2011 

Elaborado pela autora, 2018 

 

 

6 Categorias de Organizações Nepalesas nos EUA, Segundo Sijapati (2010) 

1) 
Organizações de estudantes em diferentes faculdades ou universidades com uma grande 

população de estudantes nepaleses; 

2) 
Organizações políticas e organizações baseadas nos direitos de grupos como as Alliance for 

Human Rights and Democracy in Nepal, Nepalese Democratic Youth Council, entre outras; 

3) Organizações baseadas nos grupos étnicos, no género ou nas localidades de origem no Nepal; 

4) 
Organizações regionais de nepaleses no destino, como a Association of Nepalis in Midwest 

America; 

5) Associações profissionais, como a Nepali Entrepreneurs in North America; 

6) 
Organizações nepalesas mais amplas e inclusivas, como a Association of the Nepalis in the 

Americas (ANA). 

 
 

Quadro CXXXV - 6 Categorias de Organizações Nepalesas nos EUA, Segundo Sijapati (2010) 

Elaborado pela autora, 2018 

 

 

 



Transborder Himalaya | Alexandra Pereira | ISEG 
 

186 
 

 

 

 

  

 

Quadro CXXXVI - Modelo Analítico de Estratégias Empresariais  

de Imigrantes em Sociedades de Acolhimento                                                                                                                                                     

Fonte: C. Reis Oliveira, 2005 
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Capítulo 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Vide Página Seguinte] 

 

 

 

 

Legenda: 

Quadro CXXXVII - Modelo Analítico de Estratégias Empresariais de Imigrantes em Sociedades de 

Acolhimento, Baseado nos Dados Recolhidos Junto dos Empresários Nepaleses em Lisboa 

Reis Oliveira, 2005, 2017; Adaptado pela autora, 2018 
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Anexo 3 

Gráficos e Mapas 
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Capítulo 4 

Gráficos 
 

 

Cronograma de Tarefas 
01 Outubro de 2014 – 31 Agosto de 2018 

 

2014 2015 

Ações/Mês Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto 

Parte Lectiva do 
Doutoramento 

 

          

 Planificação geral da 
pesquisa; revisão de 
literatura sobre 
imigrantes sul-asiáticos 
na Europa e no mundo, 
formas de 
empreendedorismo 
imigrante e tipos de 
transnacionalismo 
envolvidos             

Formulação da pergunta 
de partida e das 
perguntas-chave da 
pesquisa             

Primeiros contactos, no 
terreno, com a imigração 
nepalesa de Lisboa; 
primeiras versões da 
estrutura da tese, 
hipóteses de trabalho; 
planeamento das etapas 
de investigação             

Observação participante 
(diários de campo), 
revisão bibliográfica e 
análise documental, 
complementadas pela 
recolha de dados 
secundários; primeira 
abordagem à pesquisa 
(de cariz etnográfico e 
culturalista); revisão da 
estrutura da tese, revisão 
bibliográfica e revisão da 
abordagem à pesquisa; 
esboço dos primeiros 
capítulos teóricos da 
tese             

Conferências 

            

 

2015 2016 

Ações/Mês Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto 

Seminários Doutorais 
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Segunda abordagem à 
pesquisa (focada em 
questões de sociologia 
económica e 
empreendedorismo 
migrante) 

            Quatro entrevistas 
exploratórias e revisão 
da planificação geral da 
pesquisa - 
replaneamento das 
etapas de investigação, 
em função da nova 
abordagem à pesquisa             

Formulação de guiões de 
entrevista específicos e 
diferenciados, para 
empresários e 
trabalhadores nepaleses 
em Lisboa             

Realização de seis 
entrevistas-piloto com 
empresários e 
trabalhadores nepaleses 
imigrantes em Lisboa;  
aprofundamento do 
desenho da pesquisa e 
dos aspectos 
metodológicos mais 
pertinentes             

Reformulação dos 
guiões de entrevista, em 
função dos dados 
recolhidos durante as 
entrevistas-piloto; 
reformulação adequada 
das perguntas-chave da 
pesquisa e das hipóteses 
de trabalho             

Revisão da planificação 
da pesquisa e revisão 
bibliográfica/documental, 
recolha de dados 
secundários adicionais; 
revisão de literatura mais 
focalizada em torno de 
aspectos de 
transnacionalismo 
económico e economias 
étnicas             

Realização de quatro 
entrevistas exploratórias, 
com empresários e 
trabalhadores em 
Lisboa; revisão dos 
guiões de entrevistas, 
em função dos dados 
recolhidos nas 
entrevistas exploratórias             

Realização de 
entrevistas, de uma hora, 
com 36 empresários 
nepaleses imigrantes em 
Lisboa; transcrição, com 
tradução simultânea, e 
codificação das 
entrevistas aos 
empresários nepaleses             
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Escrita de Diário de 
Campo             

Reescrita e 
aprofundamento de 
capítulos teóricos da 
tese             

Milestone, ENTREGAR: 
relatórios trimestrais, ou 
outros relatórios e 
documentos solicitados              

Conferências             

Escrita de artigos e ida a 
congressos             

 2016 2017 

Ações/Mês Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto 

Seminários Doutorais             

Realização de 
entrevistas, de uma hora, 
com 30 trabalhadores 
nepaleses imigrantes em 
Lisboa; transcrição, com 
tradução simultânea e 
codificação, das 
entrevistas aos 
trabalhadores nepaleses             

Escrita de Diário de 
Campo             

Elaboração de grelhas de 
análise, para as 
entrevistas a 
empresários e 
trabalhadores; análise de 
indicadores, correlações 
de indicadores e 
cruzamento de variáveis, 
análise de resultado; e 
construção de categorias 
agregadas para os 
resultados brutos 
obtidos             

Análise qualitativa e 
quantitativa dos 
resultados das 
entrevistas - MAXQDA             

Interpretação dos 
resultados 

            

Escrita da Tese: 
Reescrita de capítulos 
teóricos e primeira 
escrita de capítulos, com 
análise de resultados 
obtidos e conclusões 
possíveis             

Revisão de literatura e 
documentos sobre 
transnacionalismos, 
economias étnicas e 
imigrações nepalesas, na 
Europa e no mundo             
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Milestone, ENTREGAR: 
relatórios trimestrais, ou 
outros relatórios e 
documentos solicitados             

Escrita de artigos e ida a 
congressos 

            

 2017 2018 

Ações/Mês Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto 

Seminários Doutorais             

Interpretação mais 
aprofundada dos 
resultados encontrados; 
análise qualitativa e 
quantitativa mais 
aprofundada 

            

Revisão e escrita final de 
todos os capítulos da 
tese 

            

Comparação e 
agregação da totalidade 
dos dados recolhidos: na 
revisão bibliográfica e na 
análise documental, na 
observação participante 
e nas entrevistas 

            

Conclusões a partir dos 
resultados, e sua 
verificação 

            

Comparação dos 
resultados obtidos com 
dados de pesquisas 
respeitantes a outras 
imigrações sul-asiáticas 
em Lisboa, e na Europa 

            

Comparação dos dados 
obtidos com pesquisas 
sobre outras imigrações 
nepalesas na Europa e 
no Mundo 

            

Implicações da pesquisa 
e vias de indagação 
futura; reorganização de 
capítulos e apresentação 
da versão final 
(completa) da tese 

            

Revisão de literatura 
complementar e mais 
aprofundada 

            

Discussões 
aprofundadas com o 
orientador, ou nos 
seminários de 
doutoramento finais, e 
reescrita geral de 
capítulos de resultados e 
capítulos teóricos da 
tese 

            

Escrita de artigos              

Milestone, ENTREGAR: 
relatórios trimestrais, ou 
outros relatórios e 
documentos solicitados 
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Milestone: ENTREGAR 
TESE            

Agosto/ 
Setembro 

2018 

Preparação da defesa da 
tese 

           

Setembro 
/Outubro 

2018 

 

Gráfico I - Cronograma de Tarefas Durante a Realização do Doutoramento 

Elaborado pela autora, 2018 

 

 

 

 

Gráfico II - Total de Entrevistas (Realizadas de facto) a Trabalhadores                                                                                  

e Empresários Nepaleses em Lisboa, Por Sexo 

Elaborado pela autora, 2018 

 

 

 

Gráfico III - Total de Entrevistas (Analisadas) a Trabalhadores                                                                                    

e Empresários Nepaleses em Lisboa, Por Sexo 

Elaborado pela autora, 2018 
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Capítulo 5 

Gráficos 

 

 

Gráfico IV - Perfil Topográfico Sul-Norte do Nepal 

Fontes: Hasegawa, Dahal, Yamanaka et al., 2008 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico V - Percentagem de Agregados Envolvidos em Actividades Económicas Próprias, Excepto 

Agricultura, em Função da Região Nepalesa, em 2011 

Fontes: Censos Nepalês, 2011; CBS – Population Monograph vol. III, 2014 
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Gráfico VI - Percentagem de Agregados Nepaleses Com Pequenos Negócios, Excepto Agricultura, 

Por Tipo de Negócio, em 2011 

Fontes: Censos Nepalês, 2011; CBS – Population Monograph vol. III, 2014 

 
 

 

 

 
 

Gráfico VII - Evolução do PIB Per Capita do Nepal, Entre os Anos de 2006-2015 

Fontes: Banco Mundial e Trading Economics, 2016; Adaptado pela autora, 2018 
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Gráficos VIII - Evolução da Taxa de Actividade Económica Por Grupo Etário, 

Entre os Anos de 1971-2011 

Fonte: CBS Population Monograph, vol. 3, 2014; Adaptado pela autora, 2018 

                                                                      

 

 

 

 

Gráfico IX - Média de Idades no Primeiro Casamento, Por Sexo e Por Grupo Social Mais Vasto 

Fonte: Censos Nepal - CBS, 2011; Adaptado pela autora, 2018 
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Gráfico X - Percentagem de População Casada Por Grupo Social Mais Vasto 

Fonte: Censos Nepal - CBS, 2011; Adaptado pela autora, 2018 
 
 

 
 

Gráfico XI - Grupos Étnicos e de Casta, em Rácio Por Sexo 

Fonte: Censos Nepal - CBS, 2011; Adaptado pela autora, 2018 
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GRUPOS ÉTNICOS E DE CASTA 

11 Grupos Étnicos e de Casta Superiores e 13 Grupos Étnicos 
e de Casta Inferiores,  em Termos de Rácio Por Sexo  
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Gráfico XII - Grupos Étnicos e de Casta, em Percentagem de Lares Com Electricidade 

Fonte: Censos Nepal - CBS, 2011 

Adaptado pela autora, 2018 

 
 

 
Gráfico XIII - Grupos Étnicos e de Casta, em Percentagem de Lares  

Com Energia Limpa Para Cozinhar 

Fonte: Censos Nepal - CBS, 2011; Adaptado pela autora, 2018                                                                                                         
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Gráfico XIV - Grupos Étnicos e de Casta, em Percentagem de Lares Com Telemóvel 

Fonte: Censos Nepal - CBS, 2011  

Adaptado pela autora, 2018 
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Gráfico XV - Fluxos de Emigrantes Nepaleses Legais Para Países OCDE Em Milhares (2000-2012) 

Fontes: Censos Nepal - CBS, 2011; OCDE, 2015; Adaptado pela autora, 2018 
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Fluxos de Migrantes Nepaleses Legais Para Países OCDE  

Principal Destino: EUA Total

Dez Principais Países OCDE de Destino Para os Migrantes Legais Nepaleses em 2012 (número, % do total de fluxos para 

aquele país): EUA (11312, 1%), Coreia do Sul (6894, 2%), Japão (4839, 1%), Austrália (2534, 1%), Grã-Bretanha (2000, 0%), 

Canadá (1310, 0%), DEU (800, 0%), Espanha (669, 0%), PRT (527, 1%), FIN (386, 1%). 
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Desejo de Emigrar (2007-2013) 

 Mulheres 15-24 Anos Altamente Educados Empregados Total 

Pessoas que se mudariam 

permanentemente, se tivessem 

oportunidade para o fazer (%) 

14 24 30 17 18 

Das quais: pessoas que estão a 

planear mudar-se 

permanentemente nos próximos 

12 meses (%) 

    6 

Das quais: pessoas que já 

fizeram preparativos para esta 

mudança - exº: pedido de visto 

(%) 

    18 

Três principais países de destino desejados: Estados Unidos (37%9, Índia (8%) e Reino Unido (7%). 

Informações para dados sobre Israel: http://dx.doi.org/10.1787/888932315602. 
 

Gráfico XVI e Tabela Acoplada - Fluxos de Remessas dos Emigrantes Nepaleses Em Milhões de 

Dólares e % do PIB (2005-2014) e Desejo de Emigrar Entre a População Nepalesa (2007-2013) 

Fontes: Censos Nepal - CBS, 2011; OCDE, 2015; Adaptado pela autora, 2018 
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Gráfico XVII - Percentagem de Ausentes na População Nepalesa Total,  

Por Grupo Social Mais Vasto, em 2011 

Fonte: CBS, 2014, Com Base no Censos do Nepal, 2011; Adaptado pela autora, 2018 

 

 
 

Gráfico XVIII - Os 10 Grupos Étnicos e de Casta Mais Representados e Os 10 Grupos Étnicos e de 

Casta Menos Representados, em Termos de % de Ausentes na População Nepalesa Total, em 2011  

Fonte: CBS, 2014, Com Base no Censos do Nepal, 2011; Adaptado pela autora, 2018 
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Gráfico XIX - Percentagem de População Ausente do Nepal, Por Distrito, em 2014  

Fonte: Asian Bank of Development, 2015; Adaptado pela autora, 2018 
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Gráficos XX - Número de Emigrantes Laborais e Seus 5 Principais Destinos, Por Distrito, em 2014  

Fonte: Asian Bank of Development, 2015; Adaptado pela autora, 2018 
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Gráfico XXI - Número de Cidadãos Não-Europeus Sujeitos à Imposição Forçada de Legislação 

Sobre Imigração na EU-28, Entre os Anos 2008-2015  
Fonte: Eurostat, 2016; Adaptado pela autora, 2018 

 

 
 

Gráfico XXII - Cidadanias Principais dos Indivíduos Ilegalmente  

Presentes na EU-28 (2014-2015) e Sujeitos a "Apreensão"  
Fonte: Eurostat, 2016; Adaptado pela autora, 2018 
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Gráficos XXIII - Migrantes Para a Ásia, Dentro da Ásia e a Partir da Ásia (1990-2015) 
Fonte: OIM - World Migration Report, 2018; Adaptado pela autora, 2018  
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Mapas 

 
Mapa I - Regiões Fisiográficas do Nepal 

Fontes: Governo do Nepal e CBS, 2014 

 

 
Mapa II - Modelo de Elevação Digital (DEM) Baseado no Mapa Geomórfico do Nepal 

Fonte: Hasegawa, Dahal, Yamanaka et al., 2008 
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Mapa III - Mapa Administrativo do Nepal 

Fontes: Governo do Nepal e CBS, 2014 

 
 

 
 

Mapa IV - Distribuição Territorial das Diferentes Línguas-Mãe no Nepal 

Fontes: SIL, 2011 e CBS, 2014 
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Mapa V - Densidade Populacional no Nepal – 2011  

Fontes: Censos, 2011; CBS, 2014 

 

 

 

Mapa VI - Percentagem de Mudança Populacional no Nepal (2001-2011)  

Fontes: Censos, 2011; CBS, 2014 
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Mapas VII - Percentagem de Mudança Populacional no Nepal (1981-1991 e 1991-2001)  

Fontes: Censos, 2011; CBS, 2014 

 

Mapa VIII - Índice de Desenvolvimento Humano em 2013  

Fontes: Nepal Human Development Report, 2014; Governo do Nepal, 2014 
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Mapa IXa - GNI Per Capita Baseado na Paridade do Poder de Compra (PPP) em 2013  

Fontes: Nepal Human Development Report, 2014; Governo do Nepal, 2014 

 

 

Mapa IXb – Produtividade Laboral no Nepal, em 2013  

Fontes: Nepal Human Development Report, 2014; Governo do Nepal, 2014 
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Mapa X - Índice de Pobreza Humana no Nepal em 2013  

Fontes: Nepal Human Development Report, 2014; Governo do Nepal, 2014 

 

Mapa XI - Percentagem de Pobres por Distrito em 2011 
Fontes: CBS, 2011, 2014; Governo do Nepal, 2011 
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Mapa XII - Percentagem da População com 75+ Anos em 2011  

Fontes: Censos, 2011; CBS, 2014 

 

 

Mapa XIII - Rácio Por Sexo em 2011 

Fonte: Censos 2011; CBS, 2014; Adaptado pela autora, 2018 
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Mapa XIV - Percentagem de População Escolarizada Por Nível Educativo e Distrito, 2011 
Fontes: Censos, 2011; CBS 2014 

 

 
 

Mapa XV - Níveis de Literacia Por Sexo, 2011 

Fontes: Censos, 2011; CBS 2014 
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Mapa XVI -Taxa de Mortalidade Infantil no Nepal em 1996 

Fonte: Jornal da Associação Médica do Nepal (1996); ICIMOD – Indicadores de 

Desenvolvimento (1997) 

 
 

 

 

Mapa XVII - Taxa de Mortalidade Infantil no Nepal em 2011 

Fontes: Censos 2011; CBS, 2014 
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Mapa XVIII - Percentagem de População de Uma Dada Religião, Por Distritos e Regiões em 2011 

Fontes: Censos 2011; CBS 2014 

 

 

Mapa XIX - Grupos Étnicos Predominantes em Função da Região, em 2011 

Fontes: Censos, 2011; CBS, 2014  
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Mapas XX - Famílias Linguísticas Por Região Geográfica do Nepal  

Fonte: Gordon, 2005 
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Mapa XXI - Percentagem de População Activa Por Ocupação e EDR em 2011  

Fontes: Censos, 2011; CBS, 2014 

 

Mapa XXII - Percentagem de População Economicamente Activa em 2011  

Fontes: Censos, 2011; CBS, 2014 
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Mapa XXIII - Percentagem de Lares Por Tipo de Bens Domésticos e EDRs em 2011 

Fontes: Censos, 2011; CBS, 2014 

 

 
 

Mapa XXIV - Percentagem de Agregados Com Propriedade Feminina da Casa e do Terreno (2011) 
Fontes: Censos, 2011; CBS, 2014 
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Mapa XXV - Percentagem de Professoras Mulheres em Todos os Níveis de Ensino em 2012 
Fonte: Governo do Nepal, 2012-2013 

 

 

Mapa XXVI - Percentagem de População Ausente em 2011 

Fontes: Censos, 2011; CBS, 2014 
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Mapa XXVII - Proporções Relativas da Distribuição das Emigrações Nepalesas no Mundo 
Fonte: OIM – Organização Internacional Para as Migrações, 2016 
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Capítulo 6 

Gráficos 

 

Gráfico XXIV - Idade dos Empresários Nepaleses Entrevistados Em Percentagem Decrescente 

(N=36) 

Elaborado pela autora, 2018 

 

 

 

 

 

 

Gráfico XXV - Estado Civil dos Empresários Nepaleses Entrevistados,                                                                    

Em Percentagem e Em Função do Sexo (N=36)  

Elaborado pela autora, 2018 
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Gráfico XXVI - Grupo Étnico dos Empresários Nepaleses, em Percentagem Decrescente (N=36)  

Elaborado pela autora, 2018 

 

 

 

 

 

 

Gráfico XXVII - Região de Origem dos Empresários Nepaleses Entrevistados,  

Em Frequência (N=36)  

Elaborado pela autora, 2018 
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Gráfico XXVIII - Cidade/Aldeia de Origem no Nepal dos Empresários Nepaleses                                      

Entrevistados, Em Frequência (N=36)  

Elaborado pela autora, 2018 

 

 

 

Gráfico XXIX – Grupo Étnico e Casta Auto-Declaradas Pelos Empresários Nepaleses                                                    

Entrevistados, em Percentagem Decrescente (N=36)  

Elaborado pela autora, 2018 
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Gráfico XXX - Tempo de Permanência em Portugal dos Empresários Nepaleses                                

Entrevistados, em Percentagem Decrescente (N=36)                                                                                                                    

Elaborado pela autora, 2018 

 

 

 

Gráfico XXXI - Composição do Agregado Familiar dos Empresários Nepaleses Entrevistados                                         

Em Percentagens (N=36)  

Elaborado pela autora, 2018 
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Gráfico XXXIIa - Percentagem de Empresários Nepaleses Entrevistados Que Viveram ou 

Trabalharam Noutros Países Europeus Antes de Portugal, Por Ordem Decrescente e Por Países 

(N=36)                                                                                                                                                                

Elaborado pela autora, 2018 

 

 

Gráfico XXXIIb - Empresários Nepaleses Entrevistados Que Viveram ou Trabalharam                                         

Noutros Países Europeus / Do Médio Oriente Antes de Portugal, Em Frequência (N=36) 

Elaborado pela autora, 2018 
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Gráfico XXXIII - Áreas de Actuação Auto-Declaradas Pelos Empresários Nepaleses                              

Entrevistados, Em Percentagem (N=36)                                                                                                                                                                                

Elaborado pela autora, 2018 

 

Gráfico  XXXIV - Áreas de Actuação dos Empresários Nepaleses Entrevistados,                                       

Incluindo Múltiplas Áreas de Negócio, Em Percentagem Decrescente (N=36)                                                  

Elaborado pela autora, 2018 
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Gráfico XXXV - Número de Empregados Declarados Pelos Empresários Nepaleses                          

Entrevistados, Em Percentagem Decrescente (N=36)                                                                                         

Elaborado pela autora, 2018 

 

 

Gráfico XXXVI - Estado Civil dos Trabalhadores Nepaleses Entrevistados, Em Frequência 

(N=30)            

Elaborado pela autora, 2018 
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Gráfico XXXVII - Estado Civil dos Trabalhadores Nepaleses Entrevistados, Em Frequência 

(N=30)            

Elaborado pela autora, 2018 

 

 

 

Gráfico XXXVIII - Composição do Agregado Familiar dos Trabalhadores Nepaleses                                       

Entrevistados, Em Frequência (N=30)                                                                                                                        

Elaborado pela autora, 2018 
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Gráfico XXXIX - Os Trabalhadores Nepaleses Entrevistados Viveram ou Trabalharam Noutros 

Países Europeus Ou do Médio Oriente Antes de Portugal?, Em Frequência (N=30)                                                  

Elaborado pela autora, 2018 

 

 

 

Gráfico XL - Áreas de Actuação Auto-Declaradas Pelos Trabalhadores                                                   

Nepaleses Entrevistados, Em Frequência (N=30)   

Elaborado pela autora, 2018                                                                                                                                                  
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Gráfico XLI - Áreas de Actuação Auto-Declaradas Pelos Trabalhadores                                                  

Nepaleses Entrevistados, Em Frequência (N=30)                                                                                                                      

Elaborado pela autora, 2018          

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         
Gráfico XLII - Este Foi, ou Não, o Seu 1º Emprego em Portugal? E Se Não Foi - Então Qual Foi?                                                                                   

Para os Trabalhadores Nepaleses Entrevistados, Em Frequência (N=30)                                                                                                                      

Elaborado pela autora, 2018          
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Gráfico XLIII - Escolaridade dos Trabalhadores Nepaleses Entrevistados,                                                                

Em Frequência (N=30)                                                                                                                                                    

Elaborado pela autora, 2018   

 

 

 

 

 

Gráfico XLIV - Representações dos Serviços Comunitários Nepaleses 

 Para os Quinze Utentes Entrevistados em Lisboa (Presencialmente) e no Nepal (Online) 

Elaborado pela autora, 2018 
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Gráfico XLV - Representações dos Serviços Comunitários Nepaleses 

 Para os Cinco Dirigentes Entrevistados em Lisboa (Presencialmente), Três Dirigentes 

Entrevistados no Nepal (Online) e Três Dirigentes Entrevistados na Europa (Online) 

Elaborado pela autora, 2018 

                                                                                                                                       


