INFORMAÇÃO DE AGENDA
27 de julho, 2016

O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e o Secretário de
Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, participam na
cerimónia de assinatura do Protocolo para a criação do Gabinete de Apoio ao
Emigrante (GAE) em Odivelas.
Os Gabinetes de Apoio ao Emigrante (GAE) foram criados em 2002, numa
parceria inovadora entre a Direção Geral dos Assuntos Consulares e
Comunidades Portuguesas (DGACCP), do Ministério dos Negócios Estrangeiros
(MNE), e os Municípios Portugueses, e têm como destinatários os portugueses
ainda emigrados, aqueles que já regressaram ou que irão regressar, bem como
os que pretendem iniciar um processo migratório.
Até ao fim de 2015, foram estabelecidos acordos de cooperação com 101
municípios e os GAE foram assumindo um papel cada vez mais importante nos
pedidos de pensões, de abonos de família, de subsídio de desemprego, de
troca de cartas de condução, de pagamento de impostos, de reconhecimento
e equivalências escolares, entre outros assuntos. O GAE está tecnicamente
habilitado, numa lógica de “Loja do Cidadão”, a tratar dos assuntos inerentes
à vivência passada de emigrante (segurança social, equivalência de estudos,
investimentos, duplas-tributações, etc.), bem como à intenção de iniciar uma
experiência de emigração. É uma resposta de proximidade aos cidadãos,
fazendo o acompanhamento dos processos de saída, mas também de regresso
definitivo ou temporário às suas terras de origem, constituindo um importante
sinal de sensibilidade dos autarcas para este fenómeno.
Recorda-se que a 23 de abril deste ano, foi apresentado, em Coimbra, o
modelo da nova geração de Protocolo dos GAE, resultando de acordos entre a
DGACCP, a Associação Nacional de Freguesias e a Associação Nacional dos
Municípios Portugueses. Este novo modelo de Gabinetes de Apoio ao
Emigrante procura valorizar a dimensão económica e empresarial por
intermédio da relação com o Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora
(GAID).
Em cinco meses, o governo implementou 12 novos Gabinetes de Apoio ao
Emigrante (Figueira da Foz, Coimbra, Paredes, Paços de Ferreira, Gondomar,
Cinfães, Valongo, Paredes de Coura, Sintra, Vila Flor, Bragança, Vinhais) e
atualizou quatro GAE para o modelo de nova geração (Almeida, Ponte da
Barca, Caminha, Mondim de Basto).
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A cerimónia realiza-se na Câmara Municipal de Odivelas, Rua Guilherme
Gomes Fernandes – Quinta da Memória, no dia 27 de julho, quarta-feira, às
18:30.
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