
Brasil Portugal, economia criativa



Gabinete Português de Leitura, Recife, Pernambuco

15 de agosto de 1851, do Gabinete Português de Leitura de Pernambuco, mantém obras raras, como livros dos séculos 
XVII, XVIII e XIX. Entre as mais importantes, destacam-se um manuscrito de um capítulo do livro A Cidade e as 
Serras de Eça de Queirós. Sua revista Encontro é feita para incentivar o intercâmbio luso-brasileiro na área de Letras e tem 
boletim informativo.



Visita do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, 
ao Real Hospital Português em agosto de 2016 





Alguns serviços: 

- Mercado imobiliário. Faz a parte jurídica e 
tem imobiliária conveniada 

- Golden Visas 
- Naturalização e passaportes portugueses  
- Contratos 
- Constituição de empresas
- Assessoria jurídica, especialmente em 

investimentos em Portugal 



• Estará lançando no segundo semestre de 2017 uma 
versão atualizada



• O que é Economia Criativa

“Economia Criativa é aquela baseada em atividades ligadas a
criatividade, nas habilidades individuais e no talento. É a indústria
que tem potencial para criar riquezas e empregos ao desenvolver
propriedade intelectual. Isso inclui propaganda, multimídia,
arquitetura, cinema, música, softwares, livros, design, moda,
televisão e rádio. Mas essa é a definição clássica, técnica e antiga.
Prefiro pensar em um conceito mais amplo e moderno, que engloba
ideias que perpassam trabalho, estilo de vida e várias formas de
riqueza, que incluem capital cultural, social e econômico”

CREATED IN BRASIL

O Brasil é tido como um país criativo. O resto é Made in China. O
Brasil deveria usar Created in Brasil, em vez de Made in Brasil. Essa
denominação é defendida por Nizan Guanaes.





Porto Digital Pernambuco

Encontrei com Francisco Saboia, na volta de Lisboa, no avião. O Porto Digital provavelmente participará da
SUMMIT Lisboa 2017, e estão atentos ao mercado português. O diálogo do Porto Digital com as iniciativas
tecnológicas portuguesas poderá e deverá ser um importante diálogo entre Pernambuco e Portugal.



Eventos brasileiros que estão se internacionalizando.



A Fliporto (Festa Literária Internacional), em suas 12 edições, foi um 
grande diálogo com o mundo ibérico e com países de língua portuguesa, 

entre outros

• Mercado Editorial, feiras de livros e festas literárias 





De 01 a 18 de junho, o Parque Eduardo VII



Mercado Editorial

A Leya Brasil já é uma das dez maiores editoras do Brasil. Precisamos 
editar mais autores brasileiros em Portugal e através dele chegar a 
outros países de língua portuguesa.

Livraria Bertrand, no Chiado, a livraria mais antiga em 
funcionamento do mundo. Além de livraria, o Grupo 
Bertrand Circulo é uma editora com vários selos 

Formada por uma Houding de 16 
editoras portuguesas



Universidades e cursos 

• Há 18 universidades portuguesas que aceitam o exame do ENEM. Há vários brasileiros estudando 
nas universidades portuguesas, em cursos e universidades. 



Gastronomia 



Artes plásticas
Lisboa já é visita obrigatória do roteiro das artes plásticas



Entidades

O Brasil precisa tirar do papel o Instituto Machado de Assis



Maat – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia
Um museu para pensar o mundo

Em funcionamento desde maio de 2017



• Por ter um clima ameno, um custo de vida menor que a França e a Inglaterra, além da facilidade  
da língua portuguesa e segurança, como também o fator da crise brasileira, Portugal passou a 
exercer um novo fascínio para os brasileiros. 

• Se Hemingway estivesse vivo, possivelmente estaria escrevendo em Lisboa.

• Madonna está indo constantemente a Portugal e seu filho David Banda, possivelmente está sendo 
contratado pelo juvenil do Benfica.

• A economia criativa representa 6,8% do Pib da Europa.

• É preciso ter informações e aproveitar oportunidades.

• Inovar para competir em uma economia global

Portugal está na moda 

Antônio Campos 

Advogado e escritor 

camposad@camposadvogados.com.br 


