
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
A Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, o Presidente em suplência da 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, António Veiga Simão e o 

Presidente do Conselho Intermunicipal da CIM Viseu Dão Lafões, Rogério Mota Abrantes, 

apresentam-lhe os seus cumprimentos e as boas-vindas ao IV Encontro de Investidores da Diáspora.  

 

Este evento é organizado pela Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, através do Gabinete de 

Apoio ao Investidor da Diáspora (GAID), em parceria com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Norte e com a Comunidade Intermunicipal de Viseu Dão Lafões, com o apoio da Entidade Regional 

do Turismo do Centro de Portugal, da Autoridade Gestora do Centro 2020 e da Câmara Municipal de Viseu. 

 
Os Encontros de Investidores da Diáspora realizam-se, anualmente, desde 2016 sob o lema “Conhecer para 

Investir” e tiveram lugar em Sintra, em Viana do Castelo e Penafiel. Outros intercalares nos Açores e na 

Madeira. Estes eventos visam fornecer aos empresários portugueses no estrangeiro o acesso a informação em 

áreas-chave sobre as políticas públicas em Portugal, nomeadamente no plano dos mecanismos institucionais 

de apoio ao investimento, por via da presença de membros do Governo de Portugal e de responsáveis de 

entidades públicas em diferentes domínios. 

 

Outro objetivo destes encontros é facilitar o estabelecimento de redes de contacto entre os empresários 

portugueses no estrangeiro e aqueles que exercem a sua atividade em Portugal, proporcionando-lhes um 

espaço para o diálogo, o debate, a partilha de experiências e de boas práticas e o esclarecimento de dúvidas 

em tempo real. 

 

Ao mesmo tempo, procura-se contribuir para fortalecer um sentimento identitário comum entre os 

empresários portugueses pelo mundo, independentemente dos países onde estão estabelecidos e das 

realidades e contextos específicos em que se inserem. 

 

A organização deseja-lhe uma boa estadia nas terras de Viriato e sucessos para os seus negócios, 

 

Para aceder à Internet no espaço do evento aceda via wi-fi à rede diaspora_participantes e em 

seguida autentique-se com o seu e-mail. 



 

 

 

v.v.f. 

Informações diversas. 
 
Recebeu este conjunto de acolhimento com artigos, documentos e informações diversas que esperamos que 
possam ser do seu interesse, e que foram fornecidas por diversas entidades participantes. 
 
Procuramos criar condições para que possa aproveitar o melhor possível todo o tempo que vai passar con-
nosco. 
- Auditório principal onde decorrerá o evento, de acordo com o programa. 
- Praça de Negócios com postos de contacto de: entidades institucionais loja do cidadão, entidades autárqui-
cas locais e de algumas empresas selecionadas pelas associações empresariais locais. 
Aproveite este espaço para estabelecer contactos pessoais e diretos com os outros participantes. 
- Palco para intervenções- Pitch. Para utilizar este serviço dirija-se a este espaço a partir das 11h de sexta dia 
13 e inscreva-se num dos slots disponíveis. 
- Na envolvente geral haverá bengaleiro, serviços básicos essenciais e pontos de serviço de café. 
 
Se na sua inscrição mencionou o interesse nas refeições do almoço e/ou do jantar de dia 13, o seu nome 
constará na respetiva lista de entrada e terá acesso. O almoço será servido em área contígua ao Pavilhão que 
estará sinalizada. O jantar ocorrerá na Quinta do Barreiro, Av. Nossa Sra. de Lourdes 88, 3510-606 Couto de 
Cima.  (para facilmente saber onde é, Introduza no Google o código    MXCW+QR Couto de Cima ). 
Estarão disponíveis transportes dedicados, de ida e volta entre o Pavilhão e a Quina do Barreiro, que partirão 
em horários a anunciar. 
 
Na tarde de sábado, dia 14, terá lugar um programa social de visita ao centro histórico da cidade de Viseu, 
com passagem pelos locais mais emblemáticos. O ponto de encontro será às 14h30, no Rossio (Praça da Re-
pública - junto à Câmara Municipal e incluirá uma visita guiada ao Museu Almeida Moreira, onde terminará 
(17h) como uma pequena mostra de doçaria regional. Para participar neste programa a CM de Viseu disponi-
biliza 50 Vouchers que poderão ser levantados no Pavilhão Multiusos, após a acreditação, no stand da Câ-
mara Municipal. 
 
Para qualquer dúvida ou apoio dirija-se ao balcão de acolhimento, onde registou a sua entrada. 
 

PROGRAMA resumido 

12 dezembro, 5ª feira,  
17:30 - 19:00 Receção de boas vindas nos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Viseu 

13 dezembro, 6ª feira 
09:30  Sessão de Abertura:   
11:00  Conferência de abertura 
13:00  Almoço em espaço adjacente ao recinto 
14:30   As Regiões Autónomas e a Diáspora 
15:00   As Experiências e as Oportunidades 
20:00 Jantar do evento - Quinta do Barreiro  

14 dezembro, sábado 
09:00 Uma Perspetiva – Empreendedorismo Jovem da Diáspora 
10:00 Um Setor – Agroalimentar 
11:00 Uma Região – Região Centro na promoção do empreendedorismo das Comunidades Portuguesas 
12:30 Sessão de Encerramento 
13:00 Almoço livre 
15:00 Programa Cultural (facultativo). 


