
Catarina Paiva 
Adjunta do Gabinete da Secretária de 
Estado das Comunidades Portuguesas 
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Estatuto de Investidor da Diáspora

• Integra a medida D.5 do PNAID

Descrição: pretende -se criar um estatuto 

próprio e um instrumento concreto de 

reconhecimento, afirmação e valorização, 

quer do investidor ou empresário emigrante 

português ou lusodescendente

• é a submedida: D.5.1.



3

O Estatuto de Investidor da Diáspora  é 

atribuído pelo membro do Governo responsável 

pela área das comunidades portuguesas. 

A quem compete atribuir este estatuto? 



Condições indispensáveis para se poder obter

o Estatuto de Investidor da Diáspora :

• Ser cidadão português

• ou ter nascido no estrangeiro a 

quem tenha sido dada 

nacionalidade portuguesa, ou a 

ela tenha direito 

❶ Critério da nacionalidade do 

investidor
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❷ Critério da localização da residência do investidor 

fora de Portugal

 estar a residir no estrangeiro 

 ou já ter residido no estrangeiro mais de 1 ano e tal se 

tenha verificado há menos de 2 anos  

Em qualquer dos casos tem que:

Esta comprovação é atestada pela autoridade, diplomática, ou consular. 

O requerente também poderá, em alternativa, demonstrar que há menos de 2 

anos, esteve mais de 1 ano a viver no estrangeiro.

Só serão aceites se comprovarem esta situação inequivocamente.
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❸ Critério da localização do projeto do investimento

É condição essencial que o projeto de investimento 

indique que o mesmo será concretizado em Portugal 

independentemente da intenção de regressar
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Agora que já conhecemos os 

requisitos para se obter o Estatuto 

de Investidor da Diáspora vamos ver 

como se procede para se obter a 

declaração.
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PODE IR 

POR 

AQUI. 

Poderá pesquisar no portal das comunidades…

https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/

Ou pode ir diretamente ao site do Pnaid 

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

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


Está no site do 
Pnaid



PODE IR 

POR 

AQUI. 

OU POR 

AQUI 
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1. Aparece o formulário 

(com 2 folhas). 

2. Tem campos para 

preencher, nas 2 folhas.

3. Só depois  é que deve 

clicar em: submeter e 

gravar 



E se 
aparecer esta  
mensagem?

o que devo 
fazer?
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1. Instalar o acrobat reader no dispositivo 

2. Fazer o “download” do formulário e  proceder ao 
seu preenchimento 

3. Atenção: o não preenchimento de campos 
obrigatórios não permite emitir, corretamente, a 
declaração na folha 2. 
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O que deve fazer: 
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Catarina Maria

Agora é fazer o  preenchimento do 
formulário diretamente  
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OK Catarina Maria  
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…e o resultado é: 

Agora é só clicar o email será enviado para nós. 
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…e o resultado é: 
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A sua declaração está emitida na folha 2.

Nada mais fácil! 

Zero atrasos, zero papeis! 

Guarde o PDF com os dados no seu computador. 

Quando apresentar a sua candidatura anexe este 

ficheiro também.   
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Tal como se lê logo no início do formulário os dados 

inseridos e as respostas dadas, são da inteira 

responsabilidade do requerente. 

Quando chegar o momento de análise da candidatura, 

estes dados serão comprováveis e nessa altura é tudo 

analisado e segue o seu percurso! 



Alguns resultados 



Pais Nº 

Africa do Sul 1

Alemanha 2

ANDORRA 1

Angola 9

AUSTRIA 1

Belgica 4

BRASIL 8

Cabo Verde 2

Canada 2

China 2

EAU 2

Espanha 1

EUA 12

FRANCA 19

Holanda 1

ICELAND 1

Luxemburgo 3

Marrocos 2

Moçambique 3

Peru 2

PORTUGAL 23

Reino unido 12

suica 11

Togo 1

Uganda 2

Venezuela 1

total 128
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Origem dos pedidos (1)



PNAID

Origem dos pedidos (2)
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Nasceram no estrangeiro. 
Mas têm nacionalidade 
portuguesa 

Nasceram em Portugal e 
têm nacionalidade 
portuguesa 

Não  têm 
nacionalidade 
portuguesa. Mas têm 
direito  a obtê-la

Quanto à nacionalidade dos requerentes do EID 



Perspetivas de regresso…   
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Espero que esta mensagem tenha sido esclarecedora e 

faço votos de que todas declarações emitidas sejam  

prenúncio de sucesso do investimento da Diáspora, 

através deste programa!


