
Incentivos financeiros ao investimento e criação
de emprego 
Programa Regressar
Contingente especial (7%) no acesso ao ensino
superior
Oportunidades em Turismo e Imobiliário

Eixo A - Apoios e Incentivos
 

Guia de Apoio ao Investimento da Diáspora
Expansão rede GAE (Gabinetes de Apoio aos
Emigrantes)
Informação e Orientação nas Câmaras
Comércio
Identificação de Boas Práticas e Oportunidades
de investimento

Eixo C - Informação e Divulgação
 

Acesso no estrangeiro ao serviço “Empresa
online” 
Redução de custos de contextos
Agilização de equivalências
escolares/profissionais
Estágios profissionais para lusodescendentes
recém-licenciados em empresas portuguesas

Eixo B - Facilitação
 

Rede de Apoio ao Investidor da Diáspora

Encontros de Investidores da Diáspora

Estatuto de Investidor da Diáspora

Marca Investimento da Diáspora

Eixo D - Promoção, Mobilização e Redes
 

 

Programa nacional de valorização das comunidades portuguesas que promove 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).

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;

Cria a Rede de Apoio ao Investidor da Diáspora

articulando redes internas e externas.

Destinatários

Emigrantes portugueses e lusodescendentes que

queiram investir ou alargar a sua atividade

económica em Portugal

Empresas nacionais que pretendam exportar ou

internacionalizar os seus negócios através da

Diáspora



Obter Estatuto de Investidor da Diáspora

Como começar?
 

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

Contactar GAID – Gabinete de Apoio ao

Investidor da Diáspora

gaid@mne.gov.pt  

ou GAE – Gabinete de Apoio ao Emigrante do

Município onde pretende localizar o negócio

Contactar Câmaras de Comércio e Industria

Portuguesas no Estrangeiro

Contactar Rede AICEP ou Turismo de

Portugal no estrangeiro

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

Condições de acesso:

https://pnaid.mne.gov.pt/pt/
mailto:gaid@mne.gov.pt

