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Lisboa está em 6º lugar no ranking de 82 cidades que constam do relatório Expat City Ranking 2019.
Tem o melhor resultado no parâmetro Facilidade em Estabelecer-se e tem o pior resultado no
parâmetro Relação Vida – Trabalho em Ambiente Urbano.
Com base no ranking as melhores cidades para se mudar em 2020 são: Taipé, Cidade Ho Chi Minh,
Singapura, Montreal, Lisboa, Barcelona, Zugo, Haia e Basileia.
A Cidade do Kuwait (82º lugar), Roma, Milão, Lagos (Nigéria), Paris, São Francisco, Los Angeles, Lima,
Cidade de Nova York e Yangon (73º lugar) são as piores cidades para se mudar.

Munique, 3 de Dezembro de 2019 — Lisboa está entre as 10 melhores cidades no relatório Expat City
Ranking 2019 que é realizado pela InterNations, a maior comunidade de expatriados do mundo, que
conta com mais que 3,5 milhões de membros. Lisboa aparece em sexto lugar do ranking geral e está
entre as melhores cidades do mundo em relação à Facilidade em Estabelecer-se (6º lugar) e com
melhor Qualidade de Vida Urbana (10º lugar). Apesar dos expatriados não estarem felizes com a
relação trabalho-vida pessoal em ambiente urbano (50º lugar), nem com os aspectos relacionados
com Finanças & Habitação (44º lugar), o custo de vida é outra das mais valias da capital portuguesa
(14º lugar).

O relatório Expat City Ranking é baseado num estudo anual realizado pela InterNations, que conta
com mais de 20,000 participações em 2019 e é um dos estudos mais extensos sobre viver e trabalhar
no estrangeiro. Em 2019 foram analisadas 82 cidades em diferentes pontos do globo, o que permite
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ter acesso a informações relevantes em 5 áreas da vida dos expatriados: qualidade da vida urbana,
facilidade em estabelecer-se, relação vida trabalho em ambiente urbano, finanças & habitação e custo
de vida local. Os primeiros quatro tópicos são analisados juntos e é a partir deles que se realiza o
Expat City Ranking, que revela quais são as melhores e piores cidades para se mudar em 2020.

6. Lisboa
Aparecendo em sexto lugar de 82 cidades no Expat City Ranking 2019, Lisboa foi votada como uma
das dez melhores cidades para se estabelecer (6º lugar) e com melhor qualidade de vida urbana (10º
lugar). Os expatriados sentem-se muito bem recebidos em Lisboa (3º lugar), uma vez que cerca de
quatro em cinco (79%) sentem que se adaptam à cultura local com facilidade (vs. 62% globalmente).
O facto de 88% dos expatriados estarem satisfeitos com a sua vida social e as actividades de lazer (vs.
65% globalmente) deve ajudar, bem como 90% dos expatriados sentirem que os Portuguesas são no
geral amigáveis (vs. 68% globalmente). Um dos expatriados mencionou “a qualidade das relações
sociais,” quando lhe perguntaram o que gostavam mais na vida em Lisboa. Na verdade, 69% dos
expatriados em Lisboa estão felizes com a sua vida social (vs. 55% globalmente). Em relação à
qualidade de vida urbana, não são apenas as actividades de lazer que fazem felizes os expatriados
(10º lugar) mas também o clima local (3º lugar) – sendo que apenas Barcelona (1º lugar) e Miami (2º
lugar) têm melhores resultados neste ponto. Por fim, mais de nove em dez expatriados (92%)
classificaram a qualidade do ambiente urbano positivamente (vs. 71% globalmente), e um expatriado
Canadiano enfatizou “a beleza geográfica” de Lisboa.
Nos aspectos negativos, Lisboa tem um resultado baixo no que diz respeito à relação trabalho-vida
pessoal em ambiente urbano (50º lugar). Em termos de oportunidades de carreira, acaba por estar
entre as últimas dez cidades do ranking (73º lugar). Um expatriado originário da Ucrânia afirma que
“as perspectivas de carreira são lentas, e o valor dos rendimentos é inferior quando comparado com
qualquer outro país da EU,” enquanto que um expatriado originário da Rússia não gosta das
“oportunidades de trabalho e os salários oferecidos”. A cidade também está classificada abaixo da média
em relação à segurança do trabalho (57º lugar) e o estado da economia local (55º lugar), no entanto
os expatriados estão contentes com o balanço vida-trabalho (13º lugar): 74% dos expatriados
classificam este parâmetro positivamente, comparado com 60% mundialmente.

Acerca do relatório Expat City Ranking 2019
O relatório anual Expat City Ranking é baseado nas respostas obtidas na pesquisa Expat Insider
conduzido pela InterNations. Para concretizar esta pesquisa, mais de 20,000 expatriados, que
representam 178 nacionalidades a viver em 187 países ou territórios diferentes, partilham
informação acerca de diversos aspectos da vida como expatriado. Para além de partilharem
informação acerca do nível de satisfação com a vida no país que os acolheu, também foi pedido aos
participantes que partilhassem a sua opinião acerca da cidade na qual se encontram a viver.
Aos participantes, é pedido que classifiquem mais de 25 aspectos diferentes acerca da vida urbana
no estrangeiro, numa escala de 1 a 7. O processo de classificação enfatiza a satisfação pessoal dos
inquiridos com estes aspectos e são considerados tantos os aspectos emocionais como aspectos mais
factuais sem distinção. As classificações dos inquiridos relativos aos factores individuais foram
agregadas em diversas combinações num total de 13 subcategorias, e os seus valores fundamentais
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foram utilizados para definir quatro indicadores: qualidade de vida urbana, facilidade em estabelecerse, relação vida-trabalho urbano e finanças & habitação.
Estes parâmetros foram avaliados mais detalhadamente para classificar 82 cidades a nível mundial.
Em 2019, as dez melhores cidades para expatriados são: Taipei, Kuala Lumpur, cidade Ho Chi Minh,
Singapura, Montreal, Lisboa, Barcelona, Zugo, Haia e Basileia. A pesquisa também inclui um índice de
custo de vida local, ainda que não seja considerado no ranking final de forma a evitar
sobrerrepresentação de aspectos financeiros.
Para uma cidade ser destacada no Expat City Ranking 2019, têm de ter sido inquiridos pelo menos 50
participantes residentes nessa cidade.
Sobre a InterNations
Com mais que 3,5 milhões de membros em 420 cidades em todo o mundo, a InterNations é a maior
comunidade global e fonte de informação para pessoas que vivem e trabalham no estrangeiro. A
InterNations oferece uma rede de networking global e local, tanto online, como presencial. Com cerca
de 6.000 eventos e atividades oficiais mensais, os expats têm a oportunidade de conhecer outras
mentes globais. Os seus serviços online incluem guias de países e cidades criados por uma equipa de
escritores profissionais, contribuições de convidados acerca da vida no estrangeiro e fóruns de
discussão para ajudar os membros com tópicos como assegurar um emprego ou procurar casa. Fazer
parte da comunidade e ser membro da InterNations está sujeito a aprovação, para garantir a
continuidade de uma comunidade de confiança.
Encontre mais informações sobre a InterNations nos nossos comunicados de imprensa, no nosso
blog ou a nossa revista.
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