INVESTIR EM PORTUGAL
GABINETE DE APOIO AO INVESTIDOR DA DIÁSPORA
O Gabinete Apoio ao Investidor da Diáspora tem competências na promoção, apoio e
facilitação do investimento em Portugal originário das comunidades portuguesas e
lusodescendentes.
O Gabinete, em articulação com a AICEP, assegura que o investidor possa beneficiar da
adequada informação, bem como das melhores condições, dentro do quadro legal aplicável, à
realização do seu negócio em Portugal.
Oferece o acompanhamento permanente dos projetos de investimento – ainda em fase de
preparação e/ou já em curso – numa perspetiva de simplificar e agilizar processos, tentando
assegurar uma “via verde” para o seu investimento.
Compete-lhe igualmente promover contactos e parcerias entre os investidores e entidades
nacionais, tais como municípios, gabinetes de apoio ao emigrante das Câmaras municipais,
câmaras de comércio e associações empresariais.
Sendo uma entidade com capacidade de ação em Portugal e ao mesmo tempo conhecedora
das diversas realidades locais através do apoio que beneficia da rede de Embaixadas e
Consulados, constitui uma importante ferramenta no reforço da aproximação entre o tecido
empresarial da Diáspora e Portugal.
CONTACTE-NOS
gabinvdiaspora@mne.pt

LINKS ÚTEIS


FISCALIDADE:



Apresentação sobre o regime fiscal do investimento (fonte Ministério das Finanças)

http://www.portugalglobal.pt/EN/InvestInPortugal/Documents/2013_05_23_CFEI_%20English.pdf
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Residentes Não-Habituais/Regime especial em Portugal (fonte Ministério das Finanças)
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/83762009-3DC2-47FC-ABBE35EFE35E8865/0/IRS_RNH_PT.pdf



Regime fiscal português (fonte PWC)
http://www.pwc.pt/pt/guia-fiscal/2013/index.jhtml



Reforma do IRC (fonte Ministério das Finanças)
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-das-financas/mantenha-se-atualizado/20131014-seafreforma-irc.aspx



INVESTIMENTO


AICEP – investir em Portugal
http://www.portugalglobal.pt/PT/InvestirPortugal/Paginas/investir%20em%20Portugal.aspx



Investimento Estrangeiro em Portugal: opinião dos investidores sobre os factores de atractividade (fonte Ernst
& Young)
http://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/NewDetail.aspx?newId={42625764-9E23-4177-BA318A0534F95E0F}



Informações sobre aquisição de imóveis em Portugal por não residentes (fonte Living in Portugal)
http://www.livinginportugal.com/pt/



Portal da empresa/como criar um negócio (fonte Agência para a Modernização Administrativa)
http://www.portaldaempresa.pt/CVE/pt/Criacao



ESTUDOS


Portugal Economic Probe
www.peprobe.com/



Portugal Attractiveness Survey (fonte: Ernest & Young)
http://www.ey.com/PT/en/Home/EY-2013-Portuguese-attractiveness-survey

ENTIDADES


Embaixada ou Consulado da sua área de residência para pedir mais informações
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-oministerio/representacoes-diplomaticas-portuguesas/embaixadas-e-postos-consulares.aspx



Gabinetes de Apoio ao Emigrante junto das câmaras municipais
http://portal-gae.dgaccp.pt/



Portal das Comunidades Portuguesas (Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas)
www.secomunidades.pt



Confederação Internacional dos Empresários Portugueses
http://www.ciep.pt/



Plataforma 560 – plataforma online sobre empresas e produtos portugueses, incluindo empresas e empresários
da diáspora
http://560emnegocios.pt/
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