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 O PNAID é  um instrumento de afirmação internacional de Portugal e de 

desenvolvimento do tecido económico e empresarial do país e dos seus 

territórios, bem como de promoção da coesão territorial, combate às 

desigualdades e valorização dos territórios, em particular, do interior, e dos 

produtos endógenos, permitindo atrair investimento e pessoas, e 

internacionalizar os produtos e serviços.  

O que é o Pnaid?  



Como se 
estrutura o 
programa?  





Objetivos gerais do PNAID 
+ Pessoas:  

reforçar o apoio ao regresso de portugueses e lusodescendentes ao território nacional, investir nos recursos humanos e incentivar as 

iniciativas e a atração da diáspora qualificada para Portugal;  

+ 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 da internacionalização de Portugal e de diversificação de mercados dos diversos setores da 

economia portuguesa. 



Destinatários 

emigrantes portugueses e lusodescendentes que 
queiram investir ou alargar a sua atividade 
económica em Portugal 

empresários nacionais que queiram internacionalizar 
os seus negócios através da Diáspora  



Meios de financiamento  

 

•orçamento do Estado  

 

• candidaturas aos 
diferentes programas de 
apoio existentes 
 



Vantagens deste Programa  
Congrega  várias áreas de governação num 
desígnio comum 

 

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

Enquadra e integra objetivos   

 

Sistematiza  os apoios simplificando  as formas 
de adesão ao programa 

 

Utiliza as  medidas de apoio já existentes 

 

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

 

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

  



Dos eixos às medidas  



  

A.1 

  

 

Incentivos financeiros direcionados ao investimento da 

Diáspora, geridos pelas Autoridades de Gestão 

(AG)/Comissões de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional (CCDR), com avisos dedicados e em contínuo, e 

benefícios especiais para os territórios de baixa 

densidade. Prioridade à inovação e qualificação de 

recursos humanos e empresas 

 

  
 

 

 

METD/SEAE, 

MCTES/SECTES 

MCT/SEVI 

EIXO A : Apoios e Incentivos  



 A.2 

 

Sistemas de apoio à criação de redes de cooperação, 

interação e processos 

colaborativos entre empresários da Diáspora, 

associações empresariais e 

entidades de I&D 

 

 

METD/SEAEMCTES

/SECTES 

MCT/SEVI 

A.3 

 

Programa de Captação de Investimento para o Interior 

(PC2II) como instrumento de facilitação do 

investimento da Diáspora 

 

 

METD/SEAE 

MNE/SEI 

MCT/SEVI 

 

EIXO A : Apoios e Incentivos  



A.4 

 

Programa Regressar 

 

METD/SEAE 

MTSSS/SEATFP 

 

  

A.5 

  

 

Contingente especial (7% da quota) do 

concurso nacional de acesso ao ensino 

superior em Portugal, destinado a candidatos 

emigrantes portugueses e familiares que com 

eles residam 

 

 
METD/SEAE MNE/SECP 

MTSSS/SEATFP 

MCTES/SECTES 

EIXO A : Apoios e Incentivos  



A.6 

 

Instrumentos de apoio e incentivo à renovação 

geracional, facilitação do acesso à terra e promoção 

do investimento 

 

 
MA/SEADR 

A.7 
Promoção e qualificação do investimento no 

Turismo 

 
METD/SET 

EIXO A : Apoios e Incentivos  



A.8 

  

 

Incentivos ao investimento em habitação acessível: 

Programa de Arrendamento Acessível (taxa 0% de IRS 

ou IRC e possibilidade de acesso a incentivos 

municipais); regime de habitação de custos 

controlados (IVA 6%); e benefícios fiscais à reabilitação 

de edifícios 

 

MIH/SEH 

A.9 

 

Instrumentos de financiamento à reabilitação e ao 

arrendamento (IFRRU2020, Reabilitar para Arrendar). 

 

 

MIH/SEH 

EIXO A : Apoios e Incentivos  



EIXO B – Facilitação 

B.1 

  

 

Serviço “Empresa Online” para os portugueses e 

lusodescendentes que pretendem criar uma 

empresa em Portugal 

 

 
METD/SEAE MNE/SECP 

MJ/SEJ MMEAP/SEIMA 

B.2 

 

Divulgação do processo de reconhecimento do 

estatuto de utilidade pública das Câmaras de 

Comércio portuguesas no estrangeiro 

 

 
METD/SEAE MNE/SEI 



B.3 

  

 

Agilização dos procedimentos de 

reconhecimento, em Portugal, de habilitações 

académicas e qualificações profissionais 

obtidas no estrangeiro 

 

 
MECTES/SECTES 

ME 

MMEAP/SEIMA 

MTSSS/SEATFP 

B.4 

  

 

Agilização e facilitação do acolhimento das 

famílias de emigrantes oriundos da diáspora no 

sistema educativo 

 

ME 

EIXO B – Facilitação 



B.5 

  

 

Identificação e redução dos custos de contexto 

específicos do investimento da Diáspora e à 

internacionalização. 

 

 

METD/SEAE 

MNE/SECP e SEI 

MJ/SEJ 

MCT 

EIXO B – Facilitação 

*B.5.1. é uma submedida  onde  há referência aos GAE 



EIXO C – Informação e Divulgação 

 

C.1 

  

 

Guia de Apoio ao Investimento da Diáspora 

  

METD/SEAE MNE/SECP 

e SEI MMEAP/SEIMA 

MCT/SEVI 

C.2 

 

Divulgação das boas práticas e dos resultados 

dos investimentos oriundos da Diáspora e 

através da Diáspora 

MNE/SECP e SEI 

 MCT/SEVI 

* A submedida C.1.2. faz referência aos GAE 



EIXO C – Informação e Divulgação 

C.3 

  

 

Divulgação de informação sobre oportunidades 

e medidas de apoio ao investimento da 

Diáspora em Portugal, ao nível nacional, 

regional e municipal 

  

MNE/SECP e SE 

MCT/SEDR e  SEVI CCDR 

MMEAP/SEIMA 

MA/SEADR 

C.4 

  

 

Divulgação e promoção do Programa no 

estrangeiro 

  

METD/SET MNE/SECP e 

SEI 



 

D.1 

  

 

Criação e funcionamento da Rede de Apoio ao 

Investidor da Diáspora (RAID) 

  

MNE/SECP e SEI 

MCT/SEVI METD/SEAE 

D.2 

 

Articulação entre as redes internas e externas de 

Portugal e o tecido empresarial da Diáspora 

  

METD/SEAE e SET 

MNE/SECP e SEI 

MCT/SEVI MA/SEADR 

EIXO D – Promoção, Mobilização e Redes 

* A submedida D.1.2. faz referência aos GAE  



 
D.3 

  

Valorização das redes de portugueses e 

lusodescendentes no mundo, relevantes para 

o investimento da Diáspora 

METD/SEAE MNE/SECP e SEI  

MECTES/SECTES MCT/SEVI 

D.4 

 

Realização dos Encontros Nacionais e 

Regionais de Investidores da Diáspora 

 

MNE/SECP  

Regiões Autónomas 

CIM e Municípios 

 

D.5 

  

 

Estatuto de Investidor da Diáspora  

e Marca Investimento da Diáspora 

  

METD/SET 

MNE/SECP e SEI 

MC 

MCT/SEVI 

EIXO D – Promoção, Mobilização e Redes 



Resultados  esperados  

Origem- destino do investimento   

Captar do 
investimento da 

diáspora  

Internacionalizar  
empresas através 

da Diáspora  

Focos principais    

Criação de 
emprego  

Aumento de 
exportações 

Incidência estruturante  

Coesão territorial  
Investimento nos 

territórios de baixa 
densidade  



  
Os gabinetes de apoio ao emigrante são essenciais para  informar, apoiar os emigrantes ou 
lusodescendentes que pretendam investir, bem como divulgar o programa.  


