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O Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora (GAID) 
 

No trabalho que tem sido realizado pela Secretaria de Estado das Comunidades 

Portuguesas, assume particular importância a promoção do empreendedorismo das 

comunidades portuguesas e a valorização da importância estratégica da Diáspora no seu duplo 

potencial enquanto origem e destino de negócios e investimento. 

Nesse sentido, foi entendido como prioritária a dinamização do Gabinete de Apoio ao 

Investimento da Diáspora (GAID). 

O GAID promoveu os Encontros Anuais de Investidores da Diáspora e os Encontros 

Intercalares de Investidores da Diáspora com agentes de desenvolvimento, autarcas, 

representantes de câmaras de comércio e outras entidades e empreendedores.  

Encontros Anuais de Investidores da Diáspora: 

2016 – Sintra – 250 participantes e empresários provenientes de 35 países. 

2017 – Viana do Castelo – 380 participantes e empresários de 38 países. 

2018 – Penafiel – 700 participantes e empresários de 37 países. 

Encontros Intercalares de Investidores da Diáspora:  

2018 – Praia da Vitória, Ilha Terceira – 180 participantes e empresários de 12 países. 

2019 – Funchal, Ilha da Madeira (julho).  

 

O GAID dedicou também uma atenção especial aos setores mais jovens. 

Participou em várias iniciativas que visam o apoio a esse grupo específico, por exemplo a 

iniciativa “Empreender 2020 – Regresso de uma Geração Preparada”, da Fundação AEP 

(cofinanciada pelo Compete 2020, e também apoiado pelo Governo de Portugal). 

Há ainda que apoiar e valorizar o enorme ativo estratégico que constituem aqueles 

cidadãos que estão e permanecem fora, razão pela qual acompanhamos com muita atenção o 

modo como após a identificação da geração de jovens emigrantes qualificados seja possível 

trabalhar com essa geração e ampliar e consolidar os esforços de internacionalização do país. 

 
Veja mais em :  https://www.portaldascomunidades.mne.pt/pt/gabinete-de-apoio-ao-investidor-da-

diaspora-gaid 
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