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1. Informação geral  
 

Este relatório atualiza a informação relativa aos pedidos de declaração de Estatutos de 

Investidor da Diáspora emitidos corretamente, entre 28 de agosto e  31 de março de 2021.  

 

 

O  total de estatutos  de Investidor da diáspora emitidos corretamente (até  31 de março) é 

de 160 

No gráfico seguinte consta o número de pedidos de declaração de Estatuto de Investidor da 

Diáspora emitidos, até ao momento, por país e por ordem decrescente. Esta informação reúne 

os dados desde o lançamento da medida até dia  31 de março 2021. 
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 Continua a verificar-se que Portugal é o local onde há maior número de pedidos de emissão 

da declaração de Estatuto de Investidor da Diáspora. 

Isto significa que se trata de emigrantes que já estão a residir no nosso País, há menos de 2 

anos  e estiveram a residir no estrangeiro mais de 1 ano.  

Feita a análise do número de pedidos de Estatuto de Investidor da Diáspora por regiões do 

globo, constata-se  mais uma vez que a maioria dos pedidos estão concentrados na Europa. 

 O gráfico abaixo representa a percentagem da totalidade de pedidos pelas várias regiões do 

globo.  

 

 

Os resultados  acumulados e atualizados ao mês março mantêm a mesma tendência.  É da 

Europa onde há mais pedidos de emissão de estatutos de investidor da diáspora. Segue-se 

África, sendo que os valores mais expressivos dizem respeito a portugueses  que estão a residir 

em  Angola e  em Moçambique.  
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2. Análise dos dados relativos apenas a março de 2021  
 

O total de pedidos de  Estatuto de investidor da diáspora neste mês de março foi de 12. 

A tabela abaixo, contém informação detalhada relativamente ao mês em estudo.  

 Local  onde solicitaram mais pedidos de estatutos de Investidor da Diáspora, foi Moçambique.  

País  nº pedidos EID 

Moçambique 4 

Luxemburgo 2 

Suíça 2 

 Venezuela  1 

Canadá 1 

EUA 1 

Portugal 1 
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3. Análise dos dados acumulados até março 
 

Os valores acumulados   31 de março, mantêm distribuição por 27 países ( 26 países 

estrangeiros e Portugal). 

País Nº DE PEDIDOS (valores acumulados) 

PORTUGAL* 30 

FRANÇA 18 

 SUÍÇA 15 

EUA 14 

 REINO UNIDO  13 

AANGOLA  11 

BRASIL 11 

MOÇAMBIQUE 8 

LUXEMBURGO  6 

CANADÁ 5 

BÉLGICA 4 

VENEZUELA 3 

ALEMANHA 2 

CABO 2 

CHINA 2 

EAU 2 

Marrocos 2 

PERU 2 

UGANDA 2 

ÁFRICA DO SUL 1 

ANDORRA 1 

AUSTRIA  1 

ESPANHA  1 

HOLANDA 1 

ICELAND 1 

ITÁLIA 1 

TOGO 1 

 Total  160 
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4. Informação relativa à nacionalidade dos titulares dos 

pedidos  
Feita a análise desde o lançamento da medida, consta-se que  a maioria dos pedidos é sempre 

feita por cidadãos nascidos em Portugal e  com nacionalidade portuguesa.    
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Os dados acumulados,  até março de 2021, demonstram que 83% dos pedidos de EID foram 

requeridos por portugueses, nascidos em Portugal e que estão emigrados ou estiveram 

recentemente nessa situação e 17% foram requeridos por cidadãos portugueses que nasceram 

no estrangeiro.  

Apenas 3% dos pedidos foram emitidos por indivíduos que ao abrigo da lei da nacionalidade, 

poderão pedir a nacionalidade portuguesa, ou estão em processo de obtenção da mesma. 

97% dos requerentes têm nacionalidade  portuguesa. No mês de março não houve alteração 

da situação.  

 

5. Dados relativos à intenção regressar a Portugal  
Desde o início da implementação desta medida do PNAID, a grande maioria responde que 

pretende regressar a Portugal  e investir no país.  
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6. Informação sobre  mulheres empreendedoras  
 

Do total de pedidos, existentes até ao momento 160, 34 pertencem a mulheres, se4ndo que a 

maioria, já regressou a Portugal, onde esteve emigrada mais de 1 ano e tal situação ocorreu há 

menos de 2 anos.    

 

A proporção de investimento em função do género é  a seguinte:  

• 21,25% - Pedidos de estatuto de investidor da diáspora- mulheres  

• 78,75% - Pedidos de estatuto de investidor da diáspora- homens 

• Este gráfico só  traduz  dados relativos ao mês de  março.  

 

A tendência  mensal  verificada é sempre  semelhante. Em matéria de decisão de investimento, 

a  percentagem de pedidos é sempre maior para a categoria homens.  

 

 

 PRÓXIMA AVALIAÇÃO:   final de  abril de 2021 

 

MULHERES ; 4; 
33%

HOMENS ; 8; 
67%

Nº DE PEDIDOS- MARÇO21 - POR GÉNERO 
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HOMENS


