Tapakulttuuria Portugalissa
Portugali on maa, jossa ihmiset ovat kohteliaan pidättyväisiä. Tämä ei kuitenkaan merkitse
epäystävällisyyttä, vaan vieras vastaanotetaan hymyillen. Portugalilaiset kättelevät mielellään. Tuttujen
kesken poskisuudelma kuuluu asiaan, mutta ulkomaalaisilta sitä ei välttämättä odoteta.
Portugalilaiset arvostavat suuresti sitä, että heidän kulttuuriaan kunnioitetaan opettelemalla
perustervehdykset ja myös käytetään niitä. Asiat luontuvat kuin itsestään, kun aloitat tervehtien eli
sanomalla "bom dia" eli hyvää päivää. Älä suotta kiirehdi liian suoraan asiaasi. Yritä vain rohkeasti puhua
vaikka portugaliksi, portugalilaiset eivät naura, vaikka kielitaitosi olisi puutteellinen.
Aikakäsitys
Tapaamisista sovittava etukäteen. Täsmällisyys on kuninkaiden hyve. Virka-aika: Virastot ja toimistot:
ma–pe klo 9.00–13.00 ja 14.30–18.00, yrityksissä työpäivä voi alkaa myöhemmin ja se jatkuu usein
myöhempään. Pankit: ma–pe 8.30–15.00. Liikkeet: ma–pe 9.00–13.00 ja 14.00–19.00, la 9.00–13.00,
iltapäivisin suljettu. Ostoskeskukset auki joka päivä 10.00–23.00, (poikkeuksia liikkeestä riippuen.).
Museot ovat suljettuina yleensä maanantaisin.
Alkoholi
Käytetään kohtuullisesti ruokailun ja seurustelun yhteydessä. Humaltumista ei ymmärretä.
Esittäytyminen/esittely
Luontevaa, ei turhan tärkeää. Sano nimesi selvästi. Delegaation johtaja esittelee muut.
Harrastukset
Jalkapallo, golf, autourheilu, purjehdus ja rantaelämä (rantojen viestiliput: punainen = uiminen kielletty,
keltainen lippu = uiminen sallittu omalla vastuulla, vihreä lippu = uiminen sallittua ja turvallista,
ruutulippu = rantavahti ei ole paikalla)
Isänmaallisuus
Voimakas asia, jota ulkopuolisen ei sovi arvostella.
Juomarahat
5–10 %. Älä ammu yli.
Keskusteluaiheet
Kauppa, viinit, ruoka, urheilu ja sää. Älä arvostele Suomea äläkä kerro mauttomia vitsejä.
Kielet
Portugali, bisneksessä englanti. Vanhempi polvi suosii ranskaa.
Kiittäminen
Luonnollista, ei ylenpalttista
Kohteliaisuus
Kohteliaisuus kuuluu Portugalin kulttuuriin. Oman kohteliaisuuden oltava luontevaa.
Kukat
Kukkia annetaan vain naisille. Niitä voidaan lähettää kiitokseksi emännälle kotikutsujen jälkeen. Kalla on
suosittu kukka. Krysanteemit ovat hautajaiskukkia, ja punainen neilikka on poliittinen symboli.
Kyllä/ei
Ei sanotaan harvoin. Ilmaise mielipiteesi kuitenkin selkeästi, ettei kaikkia vastauksiasi tulkita
myönteisiksi.
Käyntikortit
Erittäin tärkeitä. Titteliä arvostetaan. Selkeä ja yksinkertainen layout.
Liikelahjat
Ovat yleisiä molemmin puolin. Laatua arvostetaan. Keskity lahjan valinnassa saajaan. Naisille lasia, koru
tai huivi. Miehille suomalaista muotoilua, hyvää alkoholia jne. Varo vaikutelmaa lahjonnasta.
Tärkeimmille kontakteille annetaan joululahja.

Perhe
Perhe on pyhä. Perheestä puhutaan vain hyvää. Kysy perheen vointia ja muista lasten nimet sekä iät.
Voit muistaa hyvän ystävän lapsia pienellä lahjalla.
Puheet
Ei juuri pidetä.
Puhuttelu
Ei sinuttelua, puhuteltaessa nimi mainitaan. Paikallinen käytäntö on paras opettaja. Alaisia ei sinutella
koskaan.
Pukeutuminen
Hyvää pukeutumista arvostetaan. Vapaa-aikana pukeudutaan rennommin.
Pöytäjärjestys
Normaali eurooppalainen.
Pöytätavat
Luontevat. Keskustelu yleensä vilkasta. Emäntä toivottaa vieraat tervetulleiksi.
Ruoka
Hyvää, edullista ja paljon. Merenantimet ovat suosittuja. Piri-piri on paikallinen voimakkaanmakuinen
chilimaustekastike.
Ruokailutavat
Elegantit ja kansainväliset.
Seremoniat
Ei juuri harrasteta.
Symbolit
Elekieli sisältää paljon symboleja. Silmänisku ei tarkoita flirttiä. Vältä käsimerkkejä, ettet tule
väärinymmärretyksi.
Tabut
Älä riisu kenkiäsi, kun menet vierailulle kotiin. Juopuminen, jumalanpilkka ja yksityiselämä.
Tupakointi
Yleistä ja sallittua lähes kaikkialla. Vastapuolen tupakoimattomuutta täytyy kunnioittaa.
Tuttavallisuus
Portugalilainen tekee eron ystävällisyyden, tuttavallisuuden ja tunkeilevaisuuden välillä.
Työaika/vapaa-aika
Työpäivät ovat pitkiä. Viikonloppu vietetään perheen kanssa. Liike- tai muun tuttavan esittämä kutsu
vapaa-ajan viettoon on sinulle hyödyllinen ja mielenkiintoinen kokemus.
Täsmällisyys
Liiketapaamisissa puolen tunninkin myöhästyminen, puolin ja toisin, hyväksytään. Kotiin kutsuttuna
pientä myöhästymistä jopa odotetaan.
Ulkomaalaisuuteen suhtautuminen
Arvostavaa ja ystävällistä. Vieraan oman maan arvostus lisää arvostusta.
Uskonto
Voimakas merkitys vanhemmille ihmisille ja maalla asuville. Pääosin roomalaiskatolista.
Värit
Lipun värit: vihreä-punainen. Värien sävyt tummempia ja voimakkaampia kuin Pohjolassa.
Ystävyys
Portugalilaisesta saa aikaa myöten hyvän ja pitkäaikaisen ystävän. Muista merkkipäivät.
Ystävällisyys
Erittäin ystävällisiä ihmisiä ilman mielistelyä.
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