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A valorização das Comunidades Portuguesas e a Internacionalização 
são dois dos grandes objetivos da Política Externa Portuguesa.  

 
 
 

                                       Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora (GAID) 
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 Ambiente cada vez mais favorável ao 
empreendedorismo e aos negócios 

 
 Internacionalização da economia portuguesa 

aos níveis nacional, regional e local. 
 

E nas Comunidades Portuguesas. 
 

A Diáspora de milhões de Portugueses no 

Mundo constitui um muito importante ativo 

estratégico a valorizar. 

Incluindo no plano económico e empresarial. 



 

Os Portugueses levam Portugal ao Mundo e trazem o Mundo para Portugal. 
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 Mais de 5 milhões de  

    Portugueses em todo o Mundo. 

 Sucesso, integração e prosperidade 

 Imagem de Portugal cada vez mais 

    aberta e moderna. 

 Preservação da ligação a Portugal e à 

    cultura e tradições portuguesas. 

 

 

 Com as visitas ou o regresso a Portugal, os Portugueses 
trazem consigo influências, ideias e experiências  que 

enriquecem  o tecido económico, social e cultural do nosso país 
e potenciam os projetos e as iniciativas. 



Os que 
permanecem 

fora 

Os que 
escolhem a 
mobilidade Os que têm 

intenção de 
regressar 

 

 

 

A Diáspora Portuguesa no Contexto Empresarial  

                                       Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora (GAID) 

 

    
 

 Potencialmente, todos os Portugueses no Mundo podem ser 
influenciadores, facilitadores ou empreendedores. 
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                          Face à perceção clara: 
  
 
 

 

 

da importância estratégica do 
empreendedorismo da Diáspora, 

da sua expressão económica, 

e do seu duplo potencial enquanto origem e 
destino de negócios e investimento, 



 

 

 

Enquadrando 
o conceito e o 

trabalho  

Fomentando a 
criação de 
redes de 
contacto  

Desenvolvendo 
mecanismos 

para promover, 
facilitar, apoiar 

e informar  
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   Há que valorizar e potenciar este ativo estratégico. 
 

 

O Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora/GAID desenvolve a sua atividade junto da  
Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, dependendo funcionalmente da  

Direção Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas. 
É uma plataforma vocacionada para apoiar e criar um contexto favorável aos micro e pequenos 

projetos de investimento da Diáspora em Portugal e de internacionalização 
de micro e pequenos projetos através da Diáspora. 

 



 

 

 

O GAID identifica, apoia e facilita o 
micro e pequeno investimento com 

origem nas Comunidades 
Portuguesas e Luso-descendentes 

dirigido a Portugal. 
 

Informa os potenciais 
empreendedores e dá-lhes a 

conhecer e a utilizar as 
oportunidades, programas e 

mecanismos de apoio existentes em 
Portugal para esse efeito. 

 

CONHECER PARA 

INVESTIR  

é o lema dos nossos eventos e 
iniciativas. 
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Porque muitas vezes informação 

insuficiente ou confusa, ou o simples 

desconhecimento dos interlocutores 

corretos, impedem ou dificultam a 

concretização dos negócios. 
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Sobretudo para quem está longe de Portugal. 
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O GAID reencaminha as iniciativas para as entidades competentes e aptas a apoiá-las. 
Quer as que estão em curso mas necessitam de facilitação e desbloqueio de impasses, 
quer as que estão ainda em projeto e carecem de orientação para o seu lançamento. 

FACILITAR.   ORIENTAR. 
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O GAID acolhe e encaminha propostas de micro e pequenas empresas de base regional, 
sedeadas em Portugal, que desejem internacionalizar-se tendo as comunidades portuguesas 
como plataforma. Com especial destaque para a internacionalização de produtos endógenos  

e das artes e ofícios tradicionais portugueses. 
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O GAID impulsiona a criação de redes de contactos, muito importantes num 
mundo que trabalha e comunica a uma escala e velocidade globais. 

CONECTAR. COMUNICAR. 
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A Rede Diplomática e Consular 

 

As Embaixadas e Consulados de Portugal 
no mundo são um importante elo de 

ligação à dinâmica empresarial da 
Diáspora e aos seus empresários, agentes 

económicos, Câmaras de Comércio e 
Indústria e outros representantes do  

associativismo empresarial. 

O GAID atua em estreita coordenação com Redes que apoiam o seu trabalho  
e cuja ativação e intervenção são vitais para o desenvolvimento dos projetos e iniciativas. 
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O GAID atua em estreita coordenação com Redes que apoiam o seu trabalho  
e cuja ativação e intervenção são vitais para o desenvolvimento dos projetos e iniciativas. 

 
 

A Rede dos Municípios 

 

Uma articulação estreita com os Municípios é 
fundamental e, nestes, com a rede de 
Gabinetes de Apoio ao Emigrante (GAEs), 
sobretudo os protocolados para prestar apoio e 
informação nos domínios do 
empreendedorismo, promoção das 
potencialidades económicas locais e 
desenvolvimento regional. Os GAEs de 2ª 
geração existem num número cada vez maior 
de Municípios e a rede está a ser ampliada. 
 

O GAID também trabalha com as Comissões de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional e 
com as Comunidades Intermunicipais. 

 



 

 

 

                                                               

                                                                                       A Rede Institucional 

 

                                                                                                     Foi estabelecida, na Secretaria de Estado 
                                                                                              das Comunidades Portuguesas, uma rede 
                                                                                              de pontos focais interministeriais ou  
                                                                                              intersetoriais – representantes das  
                                                                                              entidades institucionais (Ministérios,  
                                                                                              institutos e organismos públicos, etc.) –  
    que ajudam a esclarecer dúvidas, obter a informação necessária ao tratamento dos  
    processos e projetos dos investidores e agilizar, dentro do possível, a sua concretização.  
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O GAID atua em estreita coordenação com Redes que apoiam o seu trabalho  
e cuja ativação e intervenção são vitais para o desenvolvimento dos projetos e iniciativas. 
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O GAID tem apoiado e acompanhado algumas dezenas de projetos nas mais variadas áreas, lançados por 
empresários portugueses e lusodescendentes residentes em múltiplos países de todos os continentes ou, 

inversamente, por empreendedores nacionais que visam a internacionalização através da Diáspora. 
 



 

 

 

O micro e o pequeno 
negócio, as micro e 

pequenas empresas. 
 
 

Nicho a descoberto 

Com origem ou 
destino na Diáspora. 

 

 

De dimensão local 
ou regional 

 

Territorialização das iniciativas 
de investimento ou de 

internacionalização 

Componente 
personalizada  

Em múltiplas 
áreas de 

atividade. 

Em várias 
regiões do país. 
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   Em suma, o GAID apoia, presta informação e facilita os contactos e “networking” das empresas 
com instituições e entidades, com outras empresas e representantes do associativismo empresarial. 
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A Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas e o Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora organizam 
regularmente iniciativas e eventos direcionados aos empreendedores da Diáspora. 

Os Encontros anuais dos Investidores da 

Diáspora são os eventos mais emblemáticos e 

mais abrangentes do GAID. 

Dezembro 2016, Sintra: 
300 participantes, 35 países 

 

Dezembro 2017, Viana do Castelo: 
540 participantes, 38 países  

GAID: iniciativas, projetos e eventos 
 



 

 

 

Reunem, em Portugal, empresários portugueses e 
lusodescendentes residentes no exterior, Câmaras de 

Comércio, responsáveis municipais, agentes ligados aos 
investimentos e à internacionalização, e membros do 

Governo das tutelas mais relevantes nesta área. 

Proporcionam aos participantes 
informações e esclarecimentos sobre 
oportunidades de investimento em 

Portugal, e de internacionalização através 
da Diáspora, facultadas por dirigentes e 

representantes de instituições e entidades 
com competências nesta área. 
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  Os Encontros dos Investidores da Diáspora: 



 

 

 

 

 

São um importante ponto de encontro e 
confluência entre os nossos concidadãos e os seus 

projetos, e proporcionam-lhes uma excelente 
plataforma de networking. 

  

 

Prestam homenagem aos 
Portugueses no Mundo e às suas 
extraordinárias e emocionantes 

histórias de vida.  
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Os Encontros dos Investidores da Diáspora: 



 

 

 

São também um espaço de apresentação de 
iniciativas e histórias de sucesso, de partilha de 

experiências, de conhecimento e identificação de 
afinidades, de possíveis bases de futuras parcerias, 
numa pluralidade de áreas de atividade económica. 
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   Os Encontros dos Investidores da Diáspora: 



 

 

 

Funcionam também como plataforma de 
apoio à internacionalização de micro e 

pequenas empresas de base regional ou local 
através da Diáspora, promovendo produtos 

endógenos e artes e ofícios tradicionais 
portugueses. 

 

Inclusivamente pela criação de marcas 
regionais de qualidade, aliadas à promoção 

turística  dessas mesmas regiões.  
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Os Encontros dos Investidores 
da Diáspora: 
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Alguns exemplos de ações de internacionalização de produtos e artes tradicionais 

Rede dos Restaurantes Portugueses no Mundo / Taste Portugal 

Rota do Azeite 
de Trás-os-Montes 
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Alguns exemplos de ações de internacionalização de produtos e artes tradicionais 

Rota da Filigrana de Gondomar 
Reedição do livro “Arte de Cozinha” de 1876, do Grémio 

Literário e Recreativo Português de Belém do Pará 
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A partir de 2018: Encontros intercalares de Investidores da Diáspora, de âmbito regional: 
nos Açores, em Julho 2018, e na Madeira, em 2019. 

 

 

Iº Encontro Intercalar  

dos Investidores da Diáspora 

Praia da Vitória, Terceira, Açores, 

5 a 8 de julho 2018 

 

Organização do Governo Regional dos Açores em parceria com o 
Gabinete do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas 

através do Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora. 

Temáticas principais ligadas às grandes áreas 

económicas estratégicas da Região Autónoma 

dos Açores: economia do mar, ciência e 

inovação, turismo e setor agroalimentar. 
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IIIº Encontro de Investidores da Diáspora: 
Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, dezembro 2018 

• Fortes índices de emigração; 

• Indicadores sociais que exigem maior investimento na valorização dos recursos locais; 

• Conjugação de tecido rural com tecido industrial – setores agroalimentar, calçado, 

vestuário, restauração e turismo cultural. 



 

 
 

•Projeto “Empreender 2020 – Regresso de uma 
Geração Preparada”, da Fundação AEP; 

 

• Trabalho com as redes de universitários e 
investigadores portugueses no estrangeiro; 

 

• Entrega dos Prémios “Elevar o seu negócio 4.0” 
a três jovem empreendedores da Diáspora em 

Viana do Castelo, durante o IIº Encontro. 

 

Apoio a iniciativas ligadas à chamada 
“Diáspora Jovem Qualificada” 

 

Trabalho intenso de divulgação da ação do GAID e da 
importância estratégica da Diáspora no contexto empresarial: 

conferências, palestras,eventos organizados por 
Universidades, Autarquias, Fundações e outras entidades 

públicas e privadas. 
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Potencial estratégico do empreendedorismo da Diáspora como origem de investimento e 
negócios e como plataforma de destino ou promoção de iniciativas de internacionalização  

 

Contribui para o 
desenvolvimento 

do tecido 
económico e 

empresarial do 
país 

Fomenta a criação 
de redes 

internacionais de 
informação, 

conhecimento e 
apoio, e reforça o 
relacionamento 
empresarial da 

Diáspora 

Mobiliza agentes 
económicos e 

instituições para a 
procura de 
soluções de 

acolhimento e 
oportunidades 
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Potencial estratégico do empreendedorismo da Diáspora como origem de 
investimento e negócios e como plataforma de destino ou promoção de 

iniciativas de internacionalização  
 

Estimula a ligação 
fulcral entre 

investigação, inovação 
e empreendedorismo 

qualificado 

Surge nas políticas públicas aos 
níveis nacional, regional e local, 

nos currículos de estudos 
académicos e no trabalho 

desenvolvido nas áreas de gestão e 
negócios 



 

 

 

 
É uma área de ação cada vez 

mais relevante da política 
externa portuguesa, de que a 

valorização das  
Comunidades Portuguesas e a 

Internacionalização constituem 
dois dos pilares fundamentais. 
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Luisa Pais Lowe 
António Jorge Santos 

 

 
Email: gaid@mne.gov.pt 
Telefones: (+ 351) 21 3946 447 /21 3946 825 
www.portaldascomunidades.mne.pt/pt/gabinete-de-apoio-ao-investidor-da-diaspora-gaid 

 Muito obrigada! 
 


