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Chama-se Portugal Tech Hub e visa aumentar o número de empresas estrangeiras a investir na
criação de equipas e centros de desenvolvimento tecnológico e promover os fluxos de imigração de
profissionais da área das TI para o nosso país. A plataforma foi criada ano âmbito do Future.Works
Lisbon e junta mais de 20 entidades públicas e privadas com o objetivo de tornar Portugal num hub
tecnológico de topo a nível internacional.
 
Entre os parceiros fundadores estão a Landing.Jobs, aicep Portugal Global, Startup Portugal e Invest
Lisboa. Junta ainda parceiros como a Câmara Municipal do Fundão, Startup Lisboa, Startup Madeira
Startup Leiria, LISPOLIS, The Fintech House, BETA-i, NomadX, TERINOV, TecParques, NOW_Beato,
Associação Nonagon, IDEA Spaces, SRS Advogados, Work-in, Morais Leitão, RoyalTax e InvestBraga.
 
De acordo com Pedro Moura, Chief Marketing Officer da Landing.Jobs, o Portugal Tech Hub tem quatro
importantes objetivos que contam ser cumpridos num timing a cinco anos: fazer de Portugal um país
reconhecido e um top 10 Tech Hub internacional; ajudar a alcançar o objetivo de mais 160 mil
profissionais de tecnologia em Portugal até 2030 - com um forte enfoque na atração de talentos
estrangeiros; fazer com que seja feito um triplo investimento de empresas estrangeiras em centros
tecnológicos em Portugal; e aumentar a comunicação, colaboração e sinergias entre todas as
entidades portuguesas alinhadas com estes propósitos.
 
"Portugal é já um destino de topo crescente para os talentos tecnológicos e empresas, mas a escassez
de talentos tecnológicos está a tornar-se um problema cada dia maior, limitando o interesse das
empresas estrangeiras, o visto e a deslocalização ainda é lenta. Há desequilíbrios territoriais e alguma
falta de condições para acolher talentos e empresas", considera o gestor.
 
No site do projeto é possível consultar informações sobre a caraterização de Portugal a nível cultural,
geográfico, demográfico, custo de vida e talento nacional. Também é possível obter esclarecimentos
sobre a constituição de uma empresa, os apoios e incentivos a negócios existentes, assim como
recrutamento, impostos e vistos - à luz das regras aplicáveis.
 
O lançamento do Portugal Tech Hub decorreu no último dia do Future.Works Lisbon 22, evento
internacional organizado pela Landing.Jobs e pela imatch que se foca em debater o futuro do trabalho
nas mais variadas vertentes.
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