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Elisabete Reis nomeada fan leader no Qatar dos fans da seleção portuguesa 

Elisabete Reis, empresária portuguesa residente no Qatar desde 2006, foi convidada pela 

Organização do Qatar 2022 para fan leader no Qatar dos fans da seleção de Portugal no 

Campeonato Mundial de Futebol FIFA 2022. O convite é recente e deixou Elisabete Reis “com 

muita alegria e orgulho”. A empresária começa agora a preparar a valorização da presença de 

Portugal no campeonato. 

“Fui nomeada Portugal Fan Leader Qatar 2022, convite que aceitei com muita alegria e orgulho. 

A nomeação significa representar Portugal nos muitos eventos que a Organização vai promover 

no Qatar até ao Mundial, em novembro. Serei representante, digamos assim, não só dos fans 

portugueses aqui residentes, mas de todos quantos gostam da seleção de Portugal”, explica.   

Com a nomeação Elisabete Reis começa a representação e dinamização dos grupos de fans. Uma 

das primeiras iniciativas surgiu a convite de um grupo de fans indianos. “Quatro jovens indianos 

residentes no Qatar [na foto com Elisabete Reis] criou recentemente nas redes sociais um grupo 

de fans da seleção de Portugal no Qatar, o Portugal Fans Qatar. O Jinshad Ali, o Riyas Rasak, o 

Hafsal Bin Haneefa e o Mohamed Shahil são loucos por Portugal, convidaram-me para me 

associar a eles e aceitei; não tinha sentido estar a criar outros perfis se estes têm pessoas tão 

entusiastas”, explica. 

As recém-criadas páginas são: 

No Instagram: @portugal.fans_qatar.2022   

No Facebook e no Twitter: Portugal Fans Qatar 2022   

“Pretendemos reunir o maior número possível de apoiantes da seleção de Portugal, toda a ajuda 

que possam dar aceitamos, partilhem ao máximo os três perfis”, convida Elisabete Reis.  

Entretanto, após a nomeação, Elisabete Reis está também a começar a trabalhar em parceria a 

presença portuguesa no mundial de futebol com Nuno Anahory, fundador e presidente do 

Fórum Portugal Qatar, associação sem fins lucrativos apresentada em Lisboa em final de 2021 



com a missão de estreitar relações bilaterais sociais, culturais e empresariais entre Portugal e o 

Qatar.  

Elisabete Reis 

Elisabete Reis é portuguesa, nasceu em Maputo, os seus 

pais são naturais de Fátima e de Ourém. A sua infância e 

juventude foram vividas em Fátima, Mafra e Lisboa. 

Glam Your Image 

O percurso profissional de Elisabete Reis começou em 

Macau aos 23 anos, onde viveu e conheceu o seu marido. 

Casada com Miguel Heitor é mãe de três filhos: o Diogo, o 

Duarte e a Sofia. O projeto Glam Your Image foi fundado 

em 2008 no Qatar e é a partir deste país que se afirma 

internacionalmente. Nele, Elisabete Reis começou por 

trabalhar as áreas da consultoria de Imagem, Etiqueta e 

Protocolo, tendo-se expandido nos últimos anos para áreas 

corelacionadas, como a representação de marcas de roupa, assessórios, makeup e outros 

produtos e na produção de eventos de moda/sociais.  

No Instagram, Glam your Imagem tem 101 mil seguidores: @glamyourimage 

No Facebook 120 mil seguidores: https://www.facebook.com/GLAMyourimage   
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