
Plataforma Empresarial e da Diáspora "560.pt" 

O Gabinete do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas informa que está disponível na internet 
(www.560emnegocios.pt ou alternativamente www.560inbusiness.pt) uma plataforma interactiva na qual 

está armazenada uma montra de empresas, soluções e produtos portugueses, a que se junta uma base de 
dados das Comunidades Portuguesas, contendo empresários, políticos e outros Portugueses, que se 
distinguem no estrangeiro em diferentes ramos de actividade. 

Trata-se do maior mapeamento jamais feito das Comunidades Portuguesas (trabalho, aliás, em permanente 

atualização). Este mapeamento é inserido numa Plataforma de negócios em português, criada com 
tecnologia portuguesa e desenvolvida por empresas portuguesas que promove um ambiente de rede e 
múltiplas ligações e interações entre os diversos agentes. 

Em particular, uma empresa sedeada em Portugal e registada na base poderá consultar a plataforma e 

pesquisar num determinado mercado, por exemplo os EUA, parceiros portugueses da Diáspora já ali 
estabelecidos, podendo, através do 560.pt, estabelecer o primeiro contacto com esses potenciais parceiros. 

O objetivo da plataforma 560.pt é agilizar e promover a internacionalização das empresas portuguesas e 
potenciar o papel da nossa Diáspora enquanto agente dinamizador neste processo, reunindo sob um mesmo 

tecto empresas e produtos, empresários, homens de negócios e personalidades que se destacam nas nossas 
Comunidades em várias áreas, desde a cultura, a economia e o desporto à atividade cívica, social e política. 

Muito embora a primeira fase da recolha de dados relativos às Comunidades Portuguesas tenha já sido 
completada, nem toda a informação está ainda visível na plataforma. A mesma será disponibilizada à medida 

que os seus utilizadores (empresas nacionais e Diáspora Portuguesa) activarem os respectivos registos. Por 
outro lado, a continuação do trabalho das redes AICEP/MNE, bem como o envolvimento de um conjunto de 
outras entidades, nomeadamente associativas, completarão a informação disponível. 

A criação desta plataforma foi possível graças ao esforço conjunto do Gabinete do Secretário de Estado das 
Comunidades, dos serviços da Direcção Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, da 
nossa rede Diplomática e Consular, da AICEP e respectiva rede no estrangeiro e do pólo TICE.PT – 
Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica. 

Questões frequentes 

Para que serve a Plataforma 560.pt? 

A plataforma visa promover os produtos e os negócios em Português, dando às empresas e às Comunidades 
Portuguesa um instrumento que facilite contactos mútuos, promovendo um ambiente de negócios, o 
networking e facilitando o investimento e a internacionalização da nossa economia, sempre na perspetiva 
dos negócios em Português. 

O que significa o "560" ? 

560 é o código de Portugal no sistema internacional de catalogação de produtos geralmente conhecido como 
código de barras. 560 significa que um produto é produzido em Portugal ou, em situações raras, embalado 
ou distribuído em Portugal apesar de ter proveniência diferente. Para todos os efeitos 560 é o código que 
identifica o nosso País, pretendendo-se com esta designação promover e projectar o produto e os negócios 
em português e a marca Portugal. 

Quem pode aceder à plataforma? 

A montra de empresas encontra-se disponível para consulta de qualquer utilizador na internet. A secção 
relativa à Diáspora é acessível apenas pelos utilizadores devidamente registados. Com o objetivo de 
preservar um ambiente de negócios e de confiança que permita que o 560.pt seja efectivamente uma 
ferramenta que ajude à internacionalização da nossa economia, os utilizadores registados estão limitados às 
personalidades da Diáspora e a empresas nacionais que tenham sido devidamente validadas. 



O registo ou inscrição pode ser solicitado na própria plataforma. 

Para permitir aos profissionais da comunicação social poderem aceder e conhecer a plataforma foi criado 
para esta fase, um acesso especial para a imprensa, com os seguintes dados: utilizador imprensa; a palavra-
passe 560.pt. Com o desenvolvimento e atualização da mesma, deverão ser solicitados registos 
individualizados. 

Quem gere a plataforma? 

A plataforma é gerida pelas entidades acima referidas, bem como pelos seus utilizadores registados, no que 
à sua informação diz respeito. Os contactos entre os utilizadores são canalizados através da própria 
plataforma, o que permite a preservação da confidencialidade dos dados pessoais. 

Quais os custos da participação no "560.pt" ? 

O uso da plataforma é totalmente gratuito, estando apenas ao serviço público, da economia e das 
Comunidades Portuguesas e não implicando quaisquer fins lucrativos para as entidades que a gerem. 

  

 


