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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  30 de abril de 2021.  

 

 

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

de 171.   

Nota: 1 estatuto emitido anteriormente foi retirado, por  não se ter comprovado a 

nacionalidade portuguesa da candidatura.  

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 maio de 

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, durante 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 seguinte representa a percentagem da totalidade de pedidos pelas várias regiões do 

globo. 

 

 



RELATÓRIO –maio 2021 

CP- SECP - ESTATUTOS DE INVESTIDOR DA DIÁSPORA  Página 4 de 9 

 

 

Os resultados  acumulados e atualizados ao mês maio mantêm a tendência.  É na 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.  

 

2. Análise dos dados relativos apenas a maio de 2021  
 

O total de pedidos de  Estatuto de investidor da diáspora neste mês de abril foi de 5. 

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

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

 

Países 

Portugal  2 

China /Macau  1 

Suíça  1 

Alemanha  1 
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3. Análise dos dados acumulados até maio  
Os valores acumulados   31 de maio, mantêm distribuição por 27 países (26 países estrangeiros 

e Portugal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pais Nº 
PEDIDOS  

PORTUGAL 32 

FRANCA 21 

Suica 16 

EUA 15 

Reino unido 13 

Angola 11 

Brasil 11 

Moçambique 9 

Luxemburgo 7 

Canadá 5 

Belgica 4 

Alemanha 3 

China 3 

Venezuela 3 

Cabo Verde 2 

EMIRADOS ÁRABES 
UNIDOS  

2 

Marrocos 2 

Peru 2 

Uganda 2 

Africa do Sul 1 

ANDORRA 1 

AUSTRIA  1 

Espanha 1 

Holanda 1 

ICELAND 1 

Itália 1 

Togo 1 

TOTAL  171 
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4. Informação relativa à nacionalidade dos titulares dos 

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

por cidadãos nascidos em Portugal e  com nacionalidade portuguesa.    

 
 

 

 
 

 

  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



RELATÓRIO –maio 2021 

CP- SECP - ESTATUTOS DE INVESTIDOR DA DIÁSPORA  Página 7 de 9 

 

 
 

 
 

 

Os dados acumulados, até  maio de 2021, demonstram que 80% dos pedidos de EID foram 

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

recentemente nessa situação. 18% foram requeridos por cidadãos portugueses que nasceram 

no estrangeiro.  

Apenas 2% 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. 

Portanto, 98% dos requerentes têm nacionalidade portuguesa. No mês de maio todos os 

pedidos foram feitos por cidadãos portugueses.  
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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.  

 

 

6. Informação sobre  mulheres empreendedoras  
 

Do total de pedidos até ao momento (167), 38 são mulheres, sendo que a maioria, já regressou 

a Portugal ( mas estiveram  emigradas mais de 1 ano e tal situação ocorreu há menos de 2 

anos).    

 

 

 

 

85%

15%

%  Intenção de Regressar 

Pretendem regressar

não pretendem regressar

12 5 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1

nº de  mulheres que solitaram  estatutos de 
investidor da diáspora /país- (valores 

acumulados  até maio 21)  
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A proporção de investimento em função do género é  a seguinte:  

 

Os dados acumulados desde o início do programa em setembro de 2020 e o mês de maio 

incluído, acentuam a predominancia de investimento feito por homens.  

No total, a maioria dos pedidos de emissão de estatutos, foram requeridos por homens ( 77%) 

e apenas 23% foram requeridos por mulheres. Há alguns casos, em que os requerentes 

pertencem ao mesmo agregado familiar. No entanto, cada um deles pretende implementar 

projetos de investimento autónomos e diferentes.  

 

 PRÓXIMA AVALIAÇÃO:   final de junho de 2021 

 


