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MADEIRA RECEBE O 
II ENCONTRO INTERCALAR DE 
INVESTIDORES DA DIÁSPORA 

A
Região Autó-

noma da Ma-

deira recebe 

o II Encontro 

Intercalar de 

Investidores 

da Diáspora, iniciativa que 

tem lugar entre os dias 24 

e 26 de julho, na cidade do 

Funchal. Esta é a segunda vez 

que se realiza um encontro 

de Investidores da Diáspora 

de cariz regional e que surgiu 

na sequência de uma decisão 

tomada no II Encontro dos 

Investidores da Diáspora, 

realizado em 2017, em Viana 

do Castelo, no sentido de, 

para além dos encontros 

anuais, promover encon-

tros intercalares de âmbito 

regional, conferindo-se desta 

forma visibilidade acrescida 

ao enorme potencial e às 

condições muito propícias ao 

investimento ao empreende-

dorismo destas regiões. 

Depois dos Açores, em 

Julho do ano passado, é agora 

a  vez de a Madeira acolher 

esta iniciativa.

Centenas de investidores, 

empresários e empreen-

dedores das comunidades 

portuguesas espalhadas por 

inúmeros países dos cinco 

continentes, assim como 

muitas instituições ligadas ao 

mundo da Diáspora rumam ao 

Funchal para três dias em que 

se prometem abrir portas para 

potenciais parcerias e negócios 

especialmente com a Região 

Autónoma da Madeira.

Conhecer para Investir

Recorde-se que a iniciativa 

dos encontros de investidores 

da diáspora, subordinada ao te-

ma “Conhecer para Investir”, 

foi lançada com o I Encontro 

de Investidores, que decorreu 

em Dezembro de 2016, em 

Sintra, registando uma elevada 

participação e resultados de 

retorno muito positivos. O II 

Encontro, que teve lugar em 

2016, em Viana do Castelo, 

naturalmente que se inseriu 

numa lógica de continuidade 

e consolidação dos objetivos 

inicialmente definidos: promo-

ver a dinamização do tecido 

empresarial da diáspora portu-

guesa e do seu duplo potencial, 

enquanto origem de fluxos 

de investimento e destino de 

iniciativas de diversificação do 

mercado por parte dos empre-

sários portugueses. A cidade 

de Penafiel foi, em dezembro 

do ano passado, anfitriã do III 

Encontro de Investidores 

da Diáspora.

Estes eventos são uma 

iniciativa da Secretaria de Es-

tado das Comunidades e rea-

lizados pelo GAID – Gabinete 

de Apoio aos Investidores da 

Diáspora, com a colaboração 

de entidades locais e trazem 

a Portugal investidores e 

empresários portugueses da 

Diáspora para além da partici-

pação de empresas portugue-

sas que desejem internaciona-

lizar os seus negócios

Num mundo cada vez mais 

globalizado, competitivo, 

inovador e exigente, estes 

Encontros pretendem reforçar 

e afirmar uma visão mais inte-

grada do valor que os investi-

dores da Diáspora representam 

e a sua importância estratégica 

na modernização e desen-

volvimento das regiões e do 

tecido empresarial português, 

com a importância do peso 

económico global do empreen-

dedorismo das Comunidades 

Portuguesas.   

Esta é a segunda vez que se realiza um encontro de Investidores da Diáspora de cariz regional. Depois dos 

Açores, cabe agora à Região Autónoma da Madeira receber a iniciativa, reunindo centenas de investidores, 

empresários e empreendedores das comunidades portuguesas espalhadas por inúmeros países dos cinco 

continentes e abrir portas para potenciais parcerias e negócios. 
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É 
hoje cada vez mais nítida 

a importância e o po-

tencial que representa 

a diáspora portuguesa 

como fator de af irmação 

do país, à escala global, nas mais 

diversas áreas de atividade. 

Na área económica, essa relevância 

é visível tanto no investimento direto 

realizado em Portugal, por portugue-

ses e lusodescendentes residentes no 

estrangeiro, como também no papel 

dinamizador que as redes de empre-

sários no estrangeiro podem ter na 

internacionalização de empresas e 

produtos nacionais, tendo por base as 

comunidades residentes em diferen-

tes pontos do globo. 

Ao longo desta legislatura, ado-

támos uma nova visão relativa ao 

contributo da Diáspora para o desen-

volvimento económico e social do 

País. A possibilidade de obtenção do 

estatuto de utilidade pública por parte 

das Câmaras de Comércio portugue-

sas no estrangeiro; a identificação e 

o apoio ao empreendedorismo com 

origem e destino nas comunidades 

portuguesas, por intermédio do 

Gabinete de Apoio ao Investidor da 

Diáspora (GAID); e o Guia Fiscal para 

as Comunidades Portuguesas, desen-

volvido em conjunto com a Secretaria 

de Estado dos Assuntos Fiscais, são 

disso bons exemplos. A par com outras 

medidas previstas para a valorização 

do investimento da diáspora. 

Os Encontros de Investidores da 

Diáspora têm-se revelado uma aposta 

ganha. Organizados pelo GAID, com 

o apoio das entidades dos locais 

e regiões onde se realizam, estas 

iniciativas têm constituído espaços 

privilegiados de prestação de infor-

mação sobre as potencialidades de 

Portugal na atualidade. Por via das 

intervenções de diversos responsá-

veis governativos e de outras entida-

des públicas, assim como de interação 

e diálogo entre empresários e outros 

agentes económicos. Procurámos 

afirmar o lema que norteou estas 

iniciativas desde a sua primeira edi-

ção – “Conhecer para investir”. Desse 

modo, aproximamos os investidores 

da diáspora de territórios onde exis-

tem potencialidades a explorar. 

Os resultados já começaram a apare-

cer, por via do estabelecimento de par-

cerias empresariais, e da concretiza-

ção de intenções de investimento, nos 

territórios que receberam os eventos: 

Sintra (2017), Viana do Castelo (2018), 

Praia da Vitória/Açores (2018) e Pena-

fiel/CIM Tâmega e Sousa (2019). 

Depois da Praia da Vitória, Açores, 

em julho do ano passado, é agora a vez 

da Madeira acolher o II Encontro In-

tercalar de Investidores da Diáspora. 

Acreditamos que esta iniciativa sairá 

fortalecida pelo facto de a diáspora 

madeirense ser particularmente 

dinâmica e empreendedora. Mas este 

é também, como tem sempre sido 

prática, um evento aberto a todos os 

portugueses e lusodescendentes resi-

dentes no estrangeiro, independente-

mente da sua região de origem. 

Com o apoio do Governo Regional 

e da Invest Madeira, este encon-

tro que terá lugar no Funchal vai 

certamente ser mais uma iniciativa 

coroada de êxito e permitirá reforçar 

o papel dos portugueses no estran-

geiro como empreendedores econó-

micos, sociais e culturais. 

José Luis Carneiro

Secretário de Estado 

das Comunidades Portuguesas
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MENSAGEM DO SECRETÁRIO DE ESTADO DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS

ACREDITAMOS QUE 

ESTA INICIATIVA SAIRÁ 

FORTALECIDA PELO 

FACTO DE A DIÁSPORA 

MADEIRENSE SER 

PARTICULARMENTE 

DINÂMICA E 

EMPREENDEDORA  
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24 DE JULHO 
QUARTA-FEIRA

19h30– Receção de boas vindas pelo Sr. 

Presidente do Governo Regional, Dr. Miguel 

Albuquerque, na Quinta Vigia

25 DE JULHO 
QUINTA-FEIRA

08h30 – Abertura do secretariado

09h30 – Sessão de abertura

Guilherme Silva – Presidente da 

Comissão Executiva dos 600 Anos do 

Descobrimento das Ilhas da Madeira e do 

Porto Santo

José Luís Carneiro – Secretário de Estado 

das Comunidades Portuguesas

Miguel Albuquerque – Presidente do 

Governo Regional da Madeira

10h00 – Preleção: 

Madeira – Caminhos para 

uma valorização global

Durão Barroso – Keynote speaker

11h15 – Mesa Redonda: Oportunidades e 

medidas de apoio ao investimento 

> moderador: Camilo Lourenço 

Pedro Calado – Vice-Presidente do 

Governo Regional da Madeira

António Mendonça Mendes – 

Secretário de Estado dos Assuntos 

Fiscais

João Neves – Secretário de Estado da 

Economia

Jorge Veiga França – Presidente da 

Associação Comercial e Industrial do 

Funchal (ACIF-CCIM)

Filipe Teixeira – Administrador da 

Sociedade de Desenvolvimento da 

Madeira, SA (SDM) 

PROGRAMA
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MEDIA PARTNERORGANIZAÇÃO

12h30 – Almoço, Savoy Palace 

14h30 – Mesa redonda:  

Empresários da Diáspora 

dos 5 cantos do mundo

> moderador: Cesário Camacho 

Fátima Lopes – Moda (Portugal)

José Silva – Restauração (Reino Unido)

Edwin de Souza – Advocacia (Panamá)

Aleixo Vieira – Serviços (Venezuela)

Egídio Cardoso – Hotelaria (África do Sul)

15h30 – Mesa redonda: 

Da Madeira para o Mundo 

> moderador: Agostinho Silva 

Miguel Sousa – Empresa de Cervejas da 

Madeira

Pedro Camacho – Nearsoft Solutions

Nini Andrade Silva – Atelier de Arquitectura    

e Design de Interiores

Diogo Soares – Floating Particle

Miguel Caires – Alberto Oculista

17h00 – Apresentação das conclusões 

20h00 – Jantar - Savoy Palace

26 DE JULHO 
SEXTA-FEIRA

9h00 – Visitas temáticas às Empresas

1) Tecnologia – ACIN | Startup Madeira | M-ITI

2) Mar – Ilha peixe | Centro de Maricultura da 

Calheta | Marismar 

3) Zona Franca da Madeira - Eutelsat | Sweets & 

Sugar | Companhia Insular de Moinhos

12h Regresso e fim do Encontro

O encontro decorrerá no novíssimo Savoy Palace, no Funchal, na 
Ilha da Madeira


