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ESTATUTOS DE INVESTIDOR DA DIÁSPORA EMITIDOS- SETEMBRO2020 

INTRODUÇÃO  

 

Após entrada em vigor do Programa PNAID em 18 de agosto de 2020, através da RCM 

nº 64, iniciámos a divulgação no Portal das Comunidades. No portal, colocou-se em 

destaque o Programa e uma ligação direta para uma pasta GAID (já existente há alguns 

anos).  

Este espaço de alojamento provisório1 foi escolhido por ser já do conhecimento de 

muitos empresários. Logo, é visitado com alguma regularidade.  

Aqui consta, também, um “link” para um preenchimento direto e desmaterializado de 

um formulário. Mediante a informação aí colocada pode ser emitida uma declaração, 

com o seguinte teor:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta declaração constitui a folha  número 2 do documento que é enviado diretamente 

para o endereço criado para o efeito: investidordiaspora@mne.gov.pt.  

 

                                                      
1 Está em curso o trabalho de construção de página específica  para o programa PNAID. 
Esta página estará alojada no Portal das Comunidades, conforme política e 
procedimentos adotados no MNE.  

Figura 1. exemplo de uma declaração 

mailto:investidordiaspora@mne.gov.pt
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Os dados recebidos respeitam o RGPD e todas as informações foram emitidas pelos 

requerentes, que deram autorização para o efeito.  

A informação aqui contida reporta-se ao período de 28 de agosto a 30 de setembro.  

Os primeiros 2 pedidos foram emitidos  no 1º dia de divulgação do portal.  

Em média entram 3 a 4 pedidos por dia.   

ANÁLISE DOS DADOS  

Até 28 de setembro existiam  50 declarações emitidas.  

A figura seguinte , representa no mapa os países de onde chegaram pedidos. 

 

Figura 2-pedidos emitidos (por países) 

Alemanha; Principado de ANDORRA; ANGOLA; Brasil; Cabo Verde; Canadá; China/ 

Macau; Emirados Árabes Unidos; Espanha; Estados Unidos da América; França; 

Holanda; Luxemburgo; Marrocos; Moçambique; Peru; Reino Unido; Suíça; Uganda.  

Cidadãos emigrantes  mas que regressaram a Portugal há menos de 1 ano, temos também 

registo de 4 pedidos.  

Quanto à nacionalidade 

podemos concluir: 

 

 

 

   

  
Figura 3- nacionalidade dos requerentes 
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A maioria dos pedidos diz respeito a cidadãos portugueses e a menor percentagem é de 

indivíduos que afirmam que, não têm nacionalidade portuguesa, mas ao abrigo a lei da 

nacionalidade, têm direito de a obter (são apenas 2 casos).  

• 100% dos  requerentes  tem intenção de  investir em Portugal.  

• 92%  residem  no estrangeiro. Recebemos também 4 pedidos de potenciais 

investidores que regressaram recentemente do estrangeiro  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- residência atual dos potenciais investidores 

Quanto às condições que assinaladas no formulário, até ao momento a distribuição é a 

que consta da figura seguinte:  

 

Figura 5- condições para investir 
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É de referir que as respostas às questões abaixo eram opcionais.  2 requerentes 

(equivalente a 4% do total) não preencheram estes campos do formulário.  

• Pretendo regressar a Portugal e pretendo investir em Portugal: 

• Não pretendo regressar a Portugal, embora vá investir em Portugal: 

• Irei investir em Portugal a título individual: 
• Pretendo investir em Portugal enquanto sócio de uma empresa de que sou detentor de mais 

de 50% do capital social: 

NOTAS FINAIS  

 

Os 2 primeiros pedidos forma emitidos por portugueses  residentes, respetivamente: 

Nos Estados Unidos da América  e o outro na Alemanha.  

O mais recente pedido é de uma cidadã que regressou a Portugal recentemente e 

pretende investir.  

 O histograma seguinte contém o número de pedidos por países.  

 

Figura 6- histograma por países 

Próxima edição:  final do mês de outubro. 


