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Programa  coordenado por:  

Secretaria de  Estado das Comunidades 
Portuguesas   

e   

Secretaria de Estado da Valorização do 
Interior  

 

 

 

Mais informações em: 

www.portaldascomunidades.mne.pt 

programapnaid@mne.gov.pt 

Para obter  o Estatuto de Investidor 

da Diáspora consulte o Portal das 

Comunidades   ->  link direto  <-      

ou escreva-nos: 

investidordiaspora@mne.gov.pt 
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Programa Nacional de Apoio 

ao Investimento da Diáspora 

https://www.portaldascomunidades.mne.pt/pt/gabinete-de-apoio-ao-investidor-da-diaspora-gaid#programa-nacional-de-apoio-ao-investimento-da-diaspora-pnaid


Quais são as vantagens? 

 

Reforça o papel das Comunidades 
portuguesas como plataforma de apoio às 
exportações e à internacionalização das 
empresas portuguesas 

 

Cria o Estatuto do Investidor da Diáspora 
que abre uma via de elegibilidade para os 
apoios o que  constitui um elemento 
diferenciador 

 

Sistematiza  os apoios simplificando  as 
formas de adesão aos programas 

 

Permite aos investidores da diáspora terem 
incentivos próprios e dedicados 
(majorações e avisos) com benefício 
adicional se o investimento for localizado  
no interior do país 

 

Cria a Rede de Apoio ao Investimento da 
Diáspora, articulando redes internas e 
externas 

   

Expande a rede dos GAE-Gabinete de 
Apoio ao Emigrante em articulação com os 
Municípios e Comunidades Intermunicipais 

 

Congrega  várias áreas de governação num 
desígnio comum   

 

 

 A quem se destina? 

 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 

 

 

 

O que é o PNAID? 

O PNAID é um 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.   

 

Os objetivos gerais do PNAID: 

 + Pessoas: reforçar o apoio ao regresso de 
portugueses e lusodescendentes ao território nacional 

+ Investimento em Portugal: apoiar o investimento 
da Diáspora, e através da Diáspora, em Portugal, 
informando sobre oportunidades, programas e 
incentivos, reduzindo custos de contexto e facilitando 
a realização dos projetos, divulgando os resultados, 
em termos quer de criação de riqueza, quer de postos 
de trabalho, com discriminação positiva para 
territórios do interior 

+ Coesão territorial: contribuir para a fixação de 
pessoas e empresas e para o seu desenvolvimento 
económico nos territórios do interior 

+ Internacionalização: fazer da diáspora um fator de 
promoção e de internacionalização de Portugal e de 
diversificação de mercados dos diversos setores da 
economia portuguesa 

5 medidas  

19 submedidas  

9 medidas  

28 submedidas  

5 medidas  

16 submedidas  

4 medidas  

24 submedidas  

O PNAID é composto por:  


