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C I R C U L A R / C O N V I T E 

 

IV Encontro de Investidores da Diáspora  
12 a 14 de dezembro - Viseu 

 
 

Caro(a) Empresário(a) 

 

A Região Viseu Dão Lafões vai acolher o IV Encontro de Investidores da Diáspora. 

De 12 a 14 de dezembro, o Pavilhão Multiusos de Viseu transformar-se-á num 

local de encontro e de reflexão com vista à dinamização e valorização do tecido 

empresarial do Concelho e da Região junto das comunidades Portuguesas e Luso-

descendentes. 

Fruto das diligências e dos profícuos contactos estabelecidos entre o Ministério 

dos Negócios Estrangeiros (através do Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora), a 

CIM Viseu Dão Lafões e a CCDR-Centro, é facultada aos empresários a oportunidade de 

apoio às iniciativas de investimento. 

De facto, este Encontro constituirá uma oportunidade única de valorização 

económica, empresarial, social, cultural e turística pois nele será divulgada informação 

útil e direcionada sobre instrumentos e oportunidades de investimento. 

Assim, convidamos os empresários do Concelho a associarem-se ao IV Encontro 

de Investidores da Diáspora que, estamos certos, poderá constituir uma mais-valia 

enquanto espaço para parcerias e negócios. 

De sublinhar que a iniciativa contará com a presença de diversos membros do 

Governo. 

A participação é gratuita e a inscrição é realizada através do e-mail 

gaid@mne.gov.pt, bastando que cada interessado indique: nome; empresa/entidade (ou 

empresário individual); cargo/função; contactos (e-mail e n.º telef/telem); país onde 

desenvolve atividade principal; região de origem em Portugal; áreas de interesse especial; 

disponibilidade para ser contactado por outros participantes durante o Encontro. 

Em anexo, enviamos o Projeto de Programa deste IV Encontro de Investidores da 

Diáspora. 

 

Paços do Município de Carregal do Sal, 20 de novembro de 2019. 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

 

Rogério Mota Abrantes. 
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