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Programa nacional de valorização das comunidades portuguesas promovendo o investimento da diáspora,

em especial no interior do país, bem como as exportações e a internacionalização das empresas nacionais

através da diáspora (RCM nº64/2020, 18 de agosto).

Programa Nacional de Apoio 
ao Investimento da Diáspora

PNAID

Destinatários

 A emigrantes portugueses e lusodescendentes  que queiram investir ou alargar a sua atividade 

económica em Portugal 

 A empresas nacionais que pretendam exportar ou internacionalizar os seus negócios através da 

Diáspora



+ Pessoas
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

Objetivos

PNAID



Negócios Estrangeiros . Comunidades Portuguesas e Internacionalização
Coesão Territorial . Valorização do Interior e Desenvolvimento Regional

Economia e Transição Digital . Economia e Turismo
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
Agricultura e Desenvolvimento Rural
Mar . Pescas

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
Educação
Cultura

Modernização do Estado e Administração Pública 
Infraestruturas e Habitação 
Justiça 

Áreas Governativas

PNAID



1. Incentivos financeiros direcionados ao investimento da Diáspora: PO Regionais e Competitividade 
2. Sistemas de apoio à criação de redes de cooperação, processos colaborativos e I&DT
3. Programa de Captação de Investimento para o Interior (PC2II)

4. Programa Regressar
5. Contingente especial (7% da quota) do concurso nacional de acesso ao ensino superior

6. Incentivo à renovação geracional, facilitação do acesso à terra e promoção do investimento na 
Agricultura

7. Promoção e qualificação do investimento no Turismo

8. Incentivos ao investimento em habitação acessível
9. Instrumentos de financiamento à reabilitação do edificado e ao arrendamento

Eixo A - APOIOS E INCENTIVOS
Eixos e Medidas

PNAID



1. Disponibilização serviço “Empresa Online” nos consulados

2. Divulgação do processo de reconhecimento do estatuto de utilidade pública das Câmaras de 
Comércio portuguesas no estrangeiro.

3. Agilização dos procedimentos de reconhecimento, em Portugal, de habilitações académicas e 
qualificações profissionais obtidas no estrangeiro.

4. Agilização e facilitação do acolhimento das famílias de emigrantes oriundos da diáspora no 
sistema educativo.

5. Identificação e redução dos custos de contexto específicos do investimento da Diáspora e à 
internacionalização.

Eixo B - FACILITAÇÃO

PNAID

Eixos e Medidas



1. Guia de Apoio ao Investimento da Diáspora e Capacitação dos técnicos dos municípios (GAE, 
Espaços Empresa …) e CIMs

2. Divulgação das boas práticas e dos resultados dos investimentos oriundos da Diáspora e 
através da Diáspora

3. Divulgação de informação sobre oportunidades e medidas de apoio ao investimento da 
Diáspora em Portugal, ao nível nacional, regional e municipal

4. Divulgação e promoção do Programa no estrangeiro

Eixo C - INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO

PNAID

Eixos e Medidas



1. Criação e funcionamento da Rede de Apoio ao Investidor da Diáspora (RAID);  Alargamento 
da rede de GAE e valências na área do apoio ao investimento da diáspora

2. Articulação entre as redes internas e externas de Portugal e o tecido empresarial da Diáspora 
; Sensibilização e formação de municípios (GAE, Espaço Empresa …) e CIM para a 
identificação, mapeamento e listagem dos investimentos da diáspora a partilhar na RAID

3. Valorização das redes de portugueses e lusodescendentes no mundo, relevantes para o 
investimento da Diáspora

4. Realização dos Encontros Nacionais e Regionais de Investidores da Diáspora

5. Estatuto de Investidor da Diáspora e Marca Investimento da Diáspora

Eixo D - PROMOÇÃO, MOBILIZAÇÃO E REDES

PNAID

Eixos e Medidas



V ENCONTRO DE INVESTIDORES DA DIÁSPORA

PNAID

Local: Centro Pastoral Paulo VI, Fátima
Data: 5 (quinta-feira); 6 (sexta-feira) e 7 (sábado) de agosto 2021
Parceria: Município de Ourém, CIM Médio Tejo e CCDRC

Conceito:

+ social: privilegiar momentos sociais que permitam debates de ideias e co-criação, networking e socialização: Jantar de 

receção dos participantes dia 5 (quinta-feira); Arraial Millenium BCP dia 6 (sexta-feira); programa cultural tarde do dia 7 

(sábado) e plus dia 8 (domingo) 

+ business: sessões plenárias transversais e sessões temáticas paralelas (agricultura, indústria, turismo, …)

+ networking: inscrições com sistema de macthing B2B; app para networking durante o evento; espaço de exposição e de 

reuniões B2B; programa cultural organizado por grupos com interesses comuns.

+ speed dating para prestadores de serviços e espaço de exposição para encontros mais demorados.

+ Parcerias: agregar novas valências nos EID: Millenium BCP com a organização do Arraial e a CCIFP com a organização da 

gala de entrega de prémios.

+ On-line espelho online networking e speed dating, transmissão em live streaming e participação por vídeo conferência.



Portas de entrada

 Obter Estatuto de 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

https://pnaid.mne.gov.pt/pt/

 Contactar GAID – Gabinete de Apoio ao 
Investimento da Diáspora

gaid@mne.gov.pt

 ou GAE – Gabinete de Apoio ao 
Emigrante do Município onde pretende 
localizar o negócio

 Camara de Comércio e Industria

 Rede AICEP ou Turismo de Portugal 
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Cristina Coelho
Coordenadora do Gabinete de Apoio ao 

Investidor da Diáspora . gaid@mne.gov.pt

INVISTA NA SUA COMUNIDADE
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