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A Macedo Vitorino & Associados lançou hoje uma nova edição do seu relatório «Why Portugal». 

«Why Portugal 2019 – Guia do Investidor» contem as principais informações necessárias a quem quer 

investir em Portugal, nomeadamente sobre a criação e organização das sociedades, contratos de parceria, 

direito do trabalho, direito fiscal, propriedade intelectual, imobiliário e contencioso. 

Em conjunto com o Guia do Investidor publicamos o relatório «Why Portugal 2019 – How does 

Portugal Compare», o qual mostra a situação de Portugal em comparação com outros países de acordo 

com a informação de fontes internacionais, como o Banco Mundial e o Fórum Económico Mundial, em 

quadros comparativos relativos aos mais importantes aspetos a ter em conta pelos investidores na escolha 

dos melhores locais para investir. 

 “Estamos muitos felizes por mais uma vez ter conseguido rever e atualizar a informação prestada pelo 

nosso guia para investidores. Estes relatórios representam o esforço de muitas pessoas e uma tarefa de 

organização notável e bem ilustrativa da forma como trabalhamos” disse António Vitorino, sócio 

responsável pelo projeto “WhyPortugal” desde o seu início em 2013. 

“Depois de vários anos de crise em que era difícil explicar a estrangeiros e portugueses os pontos fortes de 

Portugal, hoje até parece fácil elogiar Portugal”, acrescentou António Vitorino. “Mas temos sempre de 

procurar melhorar. A competitividade de uma economia depende sempre da sua capacidade para inovar, 

corrigir o pior e aperfeiçoar o melhor. A competitividade é uma corrida: não podemos parar”.  

Para quem pretende viver em Portugal, a nossa plataforma online “WhyPortugal” oferece informações 

úteis relativas a impostos, arrendamento, saúde, ensino, entre outros para além de diplomas legais, 

formulários e minutas de contratos. 

 

Visite-nos e aceda aos nossos relatórios «Why Portugal 2019 – Guia do Investidor» e «Why Portugal 

2019 – How does Portugal Compare?». 

Leia também o artigo «Why Portugal? Answers from an investor’s point of view». 

 

Lisboa, 23 de julho 2019 

Macedo Vitorino & Associados 

 

Sobre a Macedo Vitorino & Associados 

A Macedo Vitorino & Associados foi fundada em 1996, centrando a sua atividade na assessoria a clientes 

nacionais e estrangeiros em sectores específicos de atividade, de que destacamos o sector financeiro, as 

telecomunicações, a energia e as infraestruturas.  

https://www.macedovitorino.com/why-portugal
https://www.macedovitorino.com/xms/files/WhyPortugal2019-Guia_do_Investidor_-20190717MVA-2.pdf
https://www.macedovitorino.com/xms/files/20190722_-_WhyPortugal2019-How_does_Portugal_compare-20190712MVA-.pdf
https://www.macedovitorino.com/xms/files/20190722_-_WhyPortugal2019-How_does_Portugal_compare-20190712MVA-.pdf
https://www.macedovitorino.com/xms/files/WhyPortugal2019-Guia_do_Investidor_-20190717MVA-2.pdf
https://www.macedovitorino.com/xms/files/20190722_-_WhyPortugal2019-How_does_Portugal_compare-20190712MVA-.pdf
https://www.macedovitorino.com/xms/files/20190722_-_WhyPortugal2019-How_does_Portugal_compare-20190712MVA-.pdf
https://www.macedovitorino.com/conhecimento/noticias/Why-Portugal-Answers-from-an-investors-point-of-view/5503/


 

A nossa prática é multifacetada. Assessoramos algumas das maiores empresas nacionais e internacionais 

em diversos sectores de atividade comercial e industrial, assumindo especial relevância, a banca, a 

indústria, as telecomunicações, capital de risco e a tecnologia. 

Se quiser saber mais sobre a Macedo Vitorino & Associados por favor visite o nosso website 

www.macedovitorino.com ou contacte-nos para mva@macedovitorino.com. 

 

Sobre a plataforma «WhyPortugal» 

«Why Portugal» é uma plataforma digital com informação económica e jurídica em português e inglês de 

interesse para quem deseje investir ou viver em Portugal e usando com base em fontes internacionais e 

nacionais de grande reputação, como o Banco Mundial, o Fórum Económico Mundial e a Comissão 

Europeia.  

 

Contacto para imprensa 

Carmo Pereira Coutinho  

ccoutinho@macedovitorino.com 
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