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• Valorização das Comunidades Portuguesas
• Promoção do investimento da diáspora, em especial no
interior do país
• Promoção das exportações e a internacionalização das
empresas nacionais através da diáspora

PNAID

Programa Nacional de Apoio
ao Investimento da Diáspora

Vantagens
• Reforça o papel das Comunidades portuguesas
• Congrega várias áreas de governação num
desígnio comum
• Agrega e sistematiza os apoios simplificando as
formas de adesão aos programas
• Permite aos investidores da diáspora terem
incentivos próprios e dedicados com benefício
adicional se o investimento for localizado no
interior do país
• Plataforma de apoio às exportações e à
internacionalização das empresas portuguesas

PNAID

+ Pessoas

Objetivos

Reforçar o apoio ao regresso de portugueses e lusodescendentes ao
território nacional

+ Investimento
Apoiar o investimento da Diáspora, e através da Diáspora, em
Portugal, com discriminação positiva para territórios do interior

+ Coesão territorial
Contribuir para a fixação de pessoas e empresas nos territórios do
interior

+ Internacionalização
Fazer da diáspora um fator de promoção e de internacionalização de
Portugal apoiando as exportações e internacionalização das empresas

PNAID

Programa Nacional de Apoio
ao Investimento da Diáspora

Eixos e Medidas a realçar

Eixo A - Apoios e Incentivos

Eixo C - Informação e Divulgação

• Incentivos financeiros ao investimento e criação de
emprego

• Guia de Apoio ao Investimento da Diáspora

• Programa Regressar
• Contingente especial (7%) no acesso ao ensino superior

• Expansão rede GAE (Gabinetes de Apoio aos Emigrantes)
• Informação e Orientação nas Câmaras Comércio

• Oportunidades em Turismo e Imobiliário

• Identificação de Boas Práticas e Oportunidades de
investimento

Eixo B - Facilitação

Eixo D - Promoção, Mobilização e Redes

• Serviço “Empresa online” nos Consulados

•
•
•
•

• Redução de custos de contextos
• Agilização de equivalências escolares/profissionais

• Estágios profissionais para lusodescendentes recémlicenciados em empresas portuguesas

Rede de Apoio ao Investidor da Diáspora
Encontros de Investidores da Diáspora
Estatuto de Investidor da Diáspora
Marca Investimento da Diáspora

PNAID

➢ Estatuto de Investidor da Diáspora
https://pnaid.mne.gov.pt/pt/

➢ Rede de Apoio ao Investidor da Diáspora
❖ GAID – Gabinete de Apoio ao Investidor
da Diáspora
gaid@mne.gov.pt

▪ GAEs – Gabinetes de Apoio ao Emigrante
localizados nos Municípios
▪ Agências de Investimento, Incubadoras e
Associações
• Câmaras de Comércio e Indústria
• Rede AICEP ou Turismo de Portugal

Mecanismos de Apoio ao
Investidor da Diáspora
Condições de acesso
• Emigrantes e Lusodescendentes
• Nacionalidade Portuguesa ou a ela ter direito

• Residir no estrangeiro há mais de um ano
• Ou ter regressado há menos de dois anos
• Ter um projeto de investimento para
desenvolver em Portugal

• Pode implicar regresso ou não
• Pode investir individualmente ou em sociedade
desde que detenha pelo menos 50% do capital

PNAID

Estatutos Investidor da
Diáspora agosto/2021
❖ 182 estatutos emitidos
❖ 81% nasceram em Portugal
❖ 17% nasceram no estrangeiro
❖ 2% têm direito a nacionalidade PT
❖ 85% pretende regressar
❖ 15% não pretende regressar
❖ 77% homens; 23% mulheres
❖ 20% residem em Portugal tendo
regressado há menos de 2 anos
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França
Suíça
EUA
Reino Unido
Brasil
Angola
Moçambique
Luxemburgo
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Canadá
Bélgica
Venezuela
Alemanha
China
Cabo Verde
Emirados EU
Marrocos
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Peru
Uganda
Africa do Sul
Andorra
Áustria
Espanha
Holanda
Islândia
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Itália
Togo
Suécia
Saint-MartinAntilhas

PNAID

Próximos eventos

7 de julho, Conferencia de lançamento dos Encontros PNAID 2021, transmissão em
streaming Facebook MNE, Twitter Governo

21 de julho, webinar “Habitação acessível”, Zoom, transmissão em streaming
27 de outubro, webinar “Floresta e recursos naturais”, Zoom, transmissão em streaming

9 a 11 dezembro, Encontros PNAID 2021, Fátima, presencial com transmissão em streaming,
inscrições e programa em www.encontrosdiaspora.pt
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UM INVESTIMENTO COM MARCA
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