Estatuto de investidor da Diáspora
No âmbito do PNAID – Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora – poderá obter o Estatuto
de Investidor da Diáspora caso preencha as condições consideradas necessárias neste programa (medida D.5.1.).
Para o efeito, poderá consultar a Resolução do Conselho de Ministros nº 64/2020 de 18 de agosto e verificar se
cumpre os requisitos aplicáveis.
Caro (a) investidor (a),
Depois de preencher os dados que lhe solicitamos deverá submeter o pedido para que seja válido. Após a
submissão do formulário guarde o documento, PDF, para que fique com o comprovativo da declaração do Estatuto de
Investidor da Diáspora. As falsas declarações serão punidas nos termos da lei, darão lugar à anulação do projeto, à
devolução dos montantes recebidos e à inibição de se poder candidatar a outros apoios.
Para efeitos de eventuais candidaturas a fundos comunitários deverá anexar os comprovativos referidos na medida
D.5.1. do PNAID e declarados abaixo. Preencha p.f. os seguintes campos:

1. Nome Completo:
2. Residência atual: País:

Região:

Localidade:
3. Contactos: Email:
+
Telefone: (código)
Telemóvel:
________________________________________________________________________________________

Declaro que:

Sou cidadão português:
Nasci no estrangeiro mas adquiri a nacionalidade portuguesa:

Não tenho ainda a nacionalidade portuguesa, mas tenho direito à nacionalidade portuguesa
conforme lei da nacionalidade (Lei n.º 37/81 de 3 out. na versão atual):

Declaro que:
Estou a residir no estrangeiro (na morada acima indicada):
Já residi no estrangeiro mais de 1 ano e há menos de 2 anos:

Declaro que:
Pretendo apresentar um projeto de investimento que será implementado em Portugal:

E opcionalmente, venho informar que:
Pretendo regressar a Portugal e pretendo investir em Portugal:
Não pretendo regressar a Portugal, embora vá investir em Portugal:
Irei investir em Portugal a título individual:
Pretendo investir em Portugal enquanto sócio de uma empresa de que
sou detentor de mais de 50% do capital social:
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RGPD: Em cumprimento com o RGPD - Regulamento Geral de Proteção de Dados da lei nº 58/2019 e da
Resolução do Conselho de Ministros nº 41/2018, o Gabinete da Secretária de Estado das Comunidades
Portuguesas do Ministério dos Negócios Estrangeiros, como entidade responsável pelo tratamento,
assegura que os dados pessoais recolhidos através do presente formulário serão tratados
exclusivamente para a finalidade de emissão da declaração de Investidor da Diáspora, para fins
estatísticos e para enviar informações sobre o PNAID. Apenas terá acesso aos dados a entidade
que os solicita e não serão divulgados a terceiros, sendo conservados pelo período de
validade do certificado de 12 meses. Se o titular dos dados pretender aceder, retificar,
apagar e limitar ou terminar o tratamento dos seus dados pessoais poderá contactar
através do endereço: investidordiaspora@mne.gov.pt.
Tomei conhecimento da Declaração de Privacidade acima e autorizo o tratamento dos meus dados
pessoais nos termos nesta constantes. Estou igualmente ciente que poderei, a qualquer momento, retirar
o meu consentimento para tratamento dos meus dados pessoais.
Submeter e Gravar
O preenchimento deste formulário e consequente submissão dos dados por email apenas é possível utilizando
o programa Adobe Acrobat Reader que pode obter de forma gratuita em: https://get.adobe.com/br/reader/.

