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Os Gabinetes de Apoio ao Emigrante (GAE) resultam de 
Acordos de Cooperação entre a Direção Geral dos Assuntos 
Consulares e das Comunidades Portuguesas (DGACCP) e as 
Câmaras Municipais, estabelecidos através de protocolos 
celebrados entre as duas entidades e que assentam em dois 
princípios base: a disponibilidade para o atendimento e a 
proximidade ao utente. 
O envolvimento do poder local resulta do facto de 90% dos 
nacionais que regressam a Portugal se fixarem na Freguesia 
donde partiram, sendo as Câmaras Municipais e Juntas de 
Freguesia, os seus pontos de referência. 
  
Os GAE têm por missão: 
1. A criação de uma estrutura de apoio aos portugueses 
que tenham estado emigrados, que se encontrem em vias de 
regresso ou que ainda residam nos países de acolhimento. 
2. Numa primeira fase, pretendem responder às questões 
inerentes ao regresso e reinserção em Portugla em todas as 
suas vertentes: social, jurídica, económica, investimento, 
emprego, estudos, entre outras; 
3. Numa segunda fase, a médio prazo, pretendem, com o 
eventual aproveitamento de estruturas pré-existentes, em 
conjugação com o Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora 
– GAID, integrado no Ministério dos Negócios 
Estrangeiros/Direção Geral dos Assuntos Consulares e das 
Comunidades Portuguesas, dinamizar as potencialidades 
económicas dos Concelhos junto das Comunidades 
Portuguesas; 
4. Apoiar os emigrantes em matérias da competência das 
Câmaras Municipais: licenciamento de obras, licenciamento 
para comércio ou indústria, projetos, etc. 
  
Destinatários dos GAE: 
Os portugueses que estão emigrados, aqueles que já 
regressaram, assim como todos os cidadãos que pretendam 
iniciar um processo migratório. 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 

São objetivos dos GAE: 
Informar todos os portugueses dos seus direitos sobre os 
países de acolhimento, apoiar no regresso e reinserção em 
Portugal, contribuindo para a resolução dos problemas 
apresentados, de forma rápida, gratuita e personalizada, 
facilitando o seu contacto e articulação com outros serviços da 
Administração Pública Portuguesa. 

  
Assuntos tratados pelos GAE 
Os GAE estão tecnicamente habilitados para tratar, entre 
outros: 

• Assuntos de segurança social estrangeira, comunitária 
e extracomunitária; 

• Acompanhamento de processos em todas as questões 
do âmbito da segurança social, tais como: Pedidos de pensões 
de velhice, invalidez e sobrevivência;  Prestações de acidentes 
de trabalho; Prestações de Abono de Família e desemprego; 
Prestações de previdência profissional - 2º LPP (Fundos – 
Suíça); 

• Legalização de viatura e isenção de Imposto automóvel, 
por ocasião de transferência definitiva de residência para 
Portugal; 

• Equivalência de estudos - 
Reconhecimento/Equivalência de Habilitações Literárias 
adquiridas no estrangeiro; 

• Dupla-tributação; 

• Informação jurídica geral; 

• Estatuto do Residente Não Habitual em Portugal; 

• Aconselhamento a quem queira emigrar no âmbito da 
Campanha Trabalhar no Estrangeiro; 

• Investimento - Orientação para a criação de empresas 
na região, em articulação com os Gabinetes de Apoio ao 
Investidor/ Empreendedor dos Municípios. 

• Os GAE promovem ainda a articulação com outras 
entidades e instituições, auxiliando na resolução de outros 
assuntos. 
 
Em janeiro  de 2021, encontravam-se protocolados 157 GAE: 
153 com Câmaras Municipais e 4 com Juntas de Freguesias. 
Dos 157 GAE protocolados, 144 estão em funcionamento, 
encontrando-se os restantes em fase de instalação.Para mais 
informação, pode consultar a lista dos GAE protocolados em 
funcionamento a 08-01-2021 que inclui o contacto, e-mail e o 
nome do técnico de cada um deles, no seguinte portal: 
https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/images/GADG/C%
C3%B3pia_de_Coordenadas_GAE_-_08-01-2021.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Portal das Comunidades – aceda aqui a toda a informação relevante para as 
deslocações a Portugal no período estival 
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No contexto da apresentação das prioridades da Presidência 
Portuguesa do Conselho da União Europeia (PPUE), e a convite 
do Presidente da Comissão para Europa e Assuntos 
Internacionais do Parlamento da Renânia do Norte-Vestefália 
(RNV), o Embaixador de Portugal em Berlim, Francisco Ribeiro 
de Menezes, realizou uma breve visita a Düsseldorf, a 25/26 
de Fevereiro, tendo sido recebido pelo Ministro para os 
Assuntos Federais, Europeus e Internacionais deste Estado, 
Stephan Holthoff-Pfortner e assinado o livro de honra da RNV.  
 
O interesse generalizado pela PPUE e os seus objetivos foi 
evidente, pelas várias pertinentes questões, dirigidas ao 
Embaixador de Portugal, durante a sessão presencial, com os 
deputados de todos os partidos representados, em especial as 
incidentes sobre o pilar social europeu, a cooperação 
internacional em matéria de covid-19, as relações com África, a 
transição climática e a Politica Agrícola Comum. 
  

 
Embaixador de Portugal e o Ministro Stephan Holthoff-Pfortner  
 
Na sequência da apresentação no Parlamento da RNV sobres 
as prioridades da PPUE, trocou ainda impressões, na 
companhia da Cônsul-Geral, com Susana dos Santos Hermann 
e Paulo Pinto, luso-eleitos respetivamente do Parlamento da 
RNV e da Assembleia municipal de Euskirchen. 
  

 
O Embaixador de Portugal, a Cônsul-Geral, a Deputada Santos 

Hermann e o membro da Assembleia Paulo Pinto 
 

No seguimento o Embaixador de Portugal teve a oportunidade 
de cumprimentar os funcionários do Consulado-Geral em 
Düsseldorf, acompanhado da sua Cônsul-geral, Lídia Nabais, 
inteirando-se dos assuntos e problemas de maior relevo para a 
comunidade.  

 
Nos contactos possíveis, devido as restrições provocadas pelo 
covid-19, com alguns representantes da comunidade local, o 
Embaixador de Portugal encontrou-se com Carlos Quintas, 
comerciante de vinhos portugueses, e com os proprietários do 
restaurante “Frango Português”, muito popular entre a 
Comunidade portuguesa, Filipe Castelo, Armando Cortes e José 
Esteves, que exploram outros dois restaurantes na mesma rua: 
o pioneiro “Clube Português” e a ibérica “Cave Tapas”. 
 
No encontro com Carlos Quintas, este destacou a iniciativa 
denominada “Lisboa-Düsseldorf”, que através de uma 
publicação anual bilingue, procura fomentar o relacionamento 
entre as duas cidades. Descreveu a história da Rainha D. 
Estefânia, Rainha de Portugal entre 1858 e 1859,  princesa 
originária da casa Hohenzollern-Sigmaringen a qual deixou 
Düsseldorf para casar com o soberano português, o rei D. 
Pedro V, apresentando dois projetos, que vem desenvolvendo, 
inspirados na emblemática D. Estefânia i) a recuperação do 
jardim do Palácio do Alfeite, em colaboração com a Marinha 
Portuguesa ii) a ideia de trazer a Düsseldorf, em exposição 
temporária, um álbum com gravuras originais de pintores da 
Academia de Belas Artes da cidade, oferecido a D. Estefânia e 
que se encontra confiado à guarda da Fundação Casa de 
Bragança, com necessidade de restauro.  
 

 
D. Pedro V e D. Estefânia 

 
Carlos Quintas prosseguirá os contactos com a Cônsul-Geral 
sobre uma eventual exposição no Museu de Düsseldorf do 
referido álbum, cuja recuperação pode vir a ser financiada por 
organismos oficiais e patrocinadores alemães.  
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Com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 
124/2020, de 31 de dezembro, o Conselho de Ministros decidiu 
prolongar o Programa Regressar até ao final de 2023 e reforçar 
os instrumentos de política pública nele integrados. 
 
No seu preâmbulo, a referida RCM, menciona que o Programa 
Regressar teve interesse e procura significativos, 
inclusivamente no contexto atual de crise pandémica e de 
acentuada incerteza económica (…) pelo  que se 
considera fundamental garantir não só o reforço dos 
instrumentos de política a mobilizar para o Programa 
Regressar, como também a operacionalidade do mesmo na 
fase de retoma e recuperação da economia e do emprego em 
Portugal e, ainda, a prorrogação até 2023 do benefício fiscal 
associado. 
 
De entre as alterações e novas medidas destacam-se: 
 
1. Educação, formação profissional e ensino superior: 
disponibilizar respostas de formação e/ou reconversão 
profissional para os cidadãos abrangidos pelo Programa 
Regressar e incentivar o regresso e a fixação de estudantes em 
Portugal, através do contingente específico para emigrantes e 
lusodescendentes; 
 
2. Mobilidade geográfica e apoios ao emprego: implementação 
de uma medida de apoio financeiro a conceder aos emigrantes, 
seus descendentes ou familiares que iniciem atividade laboral 
em Portugal continental e a criação de instrumentos de apoio à 
inserção em emprego, nomeadamente no âmbito de medidas 
de incentivo à criação de empresas e do próprio emprego; 
 
3.  Medida Fiscal: Promover as iniciativas legislativas 
adequadas à prorrogação, até 2023, do regime fiscal integrado 
no Programa Regressar. 
 
Para tal, é igualmente prorrogado até 2023, o mandato do 
Ponto de Contacto para o Regresso do Emigrante, enquanto 
estrutura responsável pela operacionalização e 
acompanhamento do Programa Regressar. 
 
Estas alterações ou novas medidas aguardam ainda a referida 
regulamentação, pelo que os potenciais interessados deverão 
estar atentos a novas publicações e atualizações, 
nomeadamente no sítio www.programaregressar.gov.pt  

 

 
Com o objetivo de homenagear a médica e grande 

investigadora Maria de Sousa, contribuindo para a 

investigação na área das Ciências da Saúde, a Ordem dos 

Médicos e a Fundação BIAL promovem, em parceria exclusiva, 

o Prémio Maria de Sousa, que visa galardoar e apoiar jovens 

investigadores científicos portugueses, até aos 35 anos, em 

projetos de investigação na área das Ciências da Saúde, 

incluindo um estágio num centro internacional de excelência. 

O valor do apoio será até 25 mil euros. 

Para mais informações consulte: 
https://ordemdosmedicos.pt/wp-

content/uploads/2017/09/regulamento-pre-mio-maria-de-

sousa-2021.pdf 

Prazo de candidaturas: Termina a 31 de maio de 2021 

 

Descubra as funcionalidades desta aplicação que facilita os 
contactos com os vários serviços da  Agência Federal do 
Emprego.

A apliaccão  “BA-Mobil” pode ser pesquisada na Apple App 
Store e na Google Play Store usando os termos “ba mobil” ou 
“ba-mobil” . 

Para mais informações consulte o portal da Agência Federal do 
Emprego : https://www.arbeitsagentur.de/presse/2021-06-ba-
mobil-die-neue-kunden-app-erweitert-die-digitalen-angebote 
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Em 2018, com o intuito de alargar o âmbito de atuação da 
Fundação BIAL e de reconhecer o que de mais notável e 
relevante tem sido descoberto na área biomédica, foi criado o 
BIAL Award in Biomedicine.  
 
Este Prémio, no valor de 300 mil Euros, destina-se a galardoar 
uma obra publicada nos últimos dez anos, de índole biomédica, 
que traduza um trabalho com resultados de grande qualidade 
e relevância científica. Só podem ser candidatas obras 
propostas pelos membros do Júri, por alguns Órgãos Sociais 
da Fundação BIAL e por Sociedades Científicas. 
 
O BIAL Award in Biomedicine 2021 conta com o patrocínio do 
Presidente da República Portuguesa, do Conselho de Reitores 
das Universidades Portuguesas e da European Medical 
Association. 
 
O BIAL Award in Biomedicine é atribuído em anos alternados 
com o Prémio BIAL de Medicina Clínica, que mantém o objetivo 
de distinguir um trabalho original, de índole médica e dirigido 
à prática clínica. 
 
Para mais informações consulte: 

https://www.bial.com/com/bial-foundation/awards/bial-
award-2021  
 

 

No dia 3 de março cumpriu-se um ano sobre o início de funções 

dos Adidos de Segurança Social, cinco representantes do 

Instituto da Segurança Social, I. P., colocados na Alemanha, 

França, Luxemburgo, Reino Unido e Suíça, em sede de 

experiência piloto, tendo em vista concretizar o objetivo 

assumido pelo Governo, de dar prioridade e facilitar a ligação 

dos portugueses residentes no estrangeiro às entidades 

públicas nacionais, mediando a comunicação entre as 

comunidades residentes nesses países e a Segurança Social 

portuguesa, bem como assegurando a ligação com os 

organismos congéneres.  

Na Alemanha, a Adida de Segurança Social tem desenvolvido o 

seu trabalho no sentido de agilizar a resposta em matéria de 

segurança social, em especial, em assuntos de pensões, 

cuidados de saúde e contribuições, ancorado na coordenação 

dos sistemas de segurança social.  

Com um total de cerca a 380 processos acompanhados e uma 

taxa global de conclusão de 76,5%, a presença da Adida de 

Segurança Social na Alemanha pretende garantir a 

proximidade dos serviços num contexto de crise pandémica, 

marcadamente difícil para todos os cidadãos.  

 

  

 
O número de votos no estrangeiro para a eleição do Presidente 
da República duplicou face à última eleição presidencial. Os 
dados apontam para 27.615 votos em relação aos 14.150 de 
2016. 
  
Os votantes no estrangeiro correspondem a cidadãos 
nacionais que, residindo fora de Portugal e estando 
recenseados na Comissão Recenseadora da sua área de 
residência (correspondente à morada constante do Cartão de 
Cidadão), votaram nos dias 23 e 24 de janeiro em 164 secções 
de voto em  145 serviços consulares da rede externa 
portuguesa.  
 
O número de locais de voto, o mais elevado de que há registo e 
para onde foram enviadas 15 toneladas de material eleitoral, 
bem como o número de secções de voto, representa um 
aumento de cerca de 30% face à eleição presidencial de 2016.  
 
Assinala-se ainda neste ato eleitoral o uso, pela primeira vez, 
de cadernos eleitorais desmaterializados disponibilizados aos 
Consulados pela plataforma da Administração Eleitoral da 
Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna.  
 
Os postos consulares onde se registou um maior número de 
votantes foram, por ordem decrescente, Londres, Luxemburgo, 
Paris e Macau. Em termos globais, por país, a Suíça foi o país 
onde se registou o maior número de votantes. Seguiram-se o 
Brasil, a França e o Reino Unido.  
 
Recorda-se que, na votação antecipada no estrangeiro, que 
decorreu entre os dias 12 e 14 de janeiro, votaram, em 117 
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postos consulares, 5.429 cidadãos nacionais, o que 
corresponde ao maior número de que há registo. O voto 
antecipado é dirigido aos eleitores recenseados em território 
nacional e temporariamente deslocados no estrangeiro. 
 

Votação na Alemanha: 

Marcelo Rebelo de Sousa  38,99% - 671 votos 
Ana Gomes 28,30% - 487 votos 

Marisa Matias 9,99% - 172 votos 
André Ventura 8,95% - 154 votos 

Tiago Mayan Gonçalves 6,74% - 116 votos 
João Ferreira 6,04% - 104 votos 
Vitorino Silva 0,99% - 17 votos 

Em branco 0,58% - 10 votos 
Nulos  0,12% - 2 votos 

79.006 inscritos 
Votantes 1733 (2,19%) 

 

 

 

 
 

O Camões, Instituto da Cooperação e Língua I.P., através da 

Coordenação do Ensino Português na Alemanha, informa que o 

período de RENOVAÇÃO de inscrições e NOVAS 

INSCRIÇÕES para o ano letivo de 2021/22 está aberto e decorre 

até ao 30 de abril de 2021. 

As novas inscrições e as renovações poderão ser feitas: 

• online na plataforma disponibilizada para esse efeito 

pelo Camões, I.P. (Os professores EPE poderão apoiar os 

Encarregados de Educação neste processo); 

• ou em papel a entregar ao professor da rede EPE ou 

enviar à Coordenação de Ensino da sua área consular.  

Renovação online 

Passo 1: Aceda à plataforma https://portalservicos.instituto-

camoes.pt/PdSCommon_Login/Login.aspx ou à App EPE 

Digital com as suas credenciais e clique no botão “Renovar 

inscrição”. 

Passo 2: Reveja o formulário pré-preenchido com os dados do 

seu educando e atualize a informação que esteja 

desatualizada; clique no botão “Inscrever”. 

 

Nova Inscrição online 

Passo 1: Aceda a  https://portalservicos.instituto-

camoes.pt/SII_Registration/eRegistration.aspx e preencha o 

formulário eletrónico de inscrição. Apelamos para a 

necessidade de ter de inserir o nome completo do seu 

educando e verificar que a informação está correta e completa 

antes de submeter a inscrição. Ressalva-se o facto de ser 

possível inscrever/adicionar mais que um educando (canto 

superior direito). 

Passo 2: Submeta a inscrição ao clicar no botão “inscrever”. 

Ao submeter a inscrição serão então geradas as suas 

credenciais de acesso à plataforma e o(s) Código(s) de Aluno 

(código EPE). Guarde essa informação, pois identificará o seu 

educando ao longo de todo o seu percurso escolar. 

Passo 3: Proceda à transferência para a conta da Coordenação 

de Ensino, utilizando como referência o código EPE (username) 

do aluno. De seguida, submeta o comprovativo de pagamento: 

(i) entregue o comprovativo ao professor do educando, que 

fará chegar o mesmo ao DAP (Docente de Apoio Pedagógico) 

da área consular; ou (ii) aceda à plataforma de inscrição online, 

com as credenciais que obteve no momento da inscrição, faça 

o carregamento (upload) do comprovativo de transferência e 

forneça informação complementar que facilite a identificação 

da transferência na conta da Coordenação de Ensino (Ex. Nome 

do aluno e localidade curso); ou (iii) envie o comprovativo por 

correio ou correio eletrónico para a Coordenação de Ensino. 

 

Inscrição em papel 

Passo 1: Aceda a https://www.instituto-

camoes.pt/images/stories/EPE_inscricoes/formulario_novas_i

nscricoes2021.pdf e descarregue o formulário em papel ou 

solicite ao professor EPE do seu educando o formulário de 

renovação/ inscrição.  

Passo 2: Preencha o formulário de renovação/ inscrição. 

Salientamos a necessidade de inserir o nome completo do seu 

educando e verificar se a informação se encontra correta e 

completa antes de devolver ao professor EPE. 

Passo 3: Entregue o formulário ao professor EPE. Este 

comunicar-lhe-á as credenciais de acesso à plataforma e o(s) 

Código(s) de Aluno (código EPE). Guarde essa informação, pois 

identificará o seu educando ao longo de todo o seu percurso 

escolar. 

Passo 4: Proceda à transferência para a conta da Coordenação 

de Ensino, utilizando como referência o código EPE (username) 

do aluno. Forneça informação complementar que facilite a 

identificação da transferência na conta da Coordenação de 

Ensino (Ex. Nome do aluno e localidade curso) Entregue o 

comprovativo ao professor EPE, que fará chegar o mesmo ao 

DAP (Docente de Apoio Pedagógico) da área consular. 
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Taxa de frequência 

O valor da taxa de frequência é de 100€ de acordo com o artigo 

2.º da Portaria 232/2012, de 6 de agosto. A aplicação da taxa 

de frequência tem em consideração algumas situações 

especiais, particularmente no plano socioeconómico, que 

merecem um tratamento individualizado. É o caso das famílias 

com mais do que um educando, das situações de desemprego 

e das escolas associadas em que normalmente já se verifica a 

contribuição dos agregados familiares. Nestes casos, os 

valores são os seguintes (situações atestadas pelas 

autoridades de emprego locais): 

Dois encarregados de educação 

desempregados 
20€/educando 

Um encarregado de educação 

desempregado 
60€/educando 

Encarregado de educação com 2 

educandos inscritos 
80€/educando 

Encarregado de educação com 3 ou 

mais educandos inscritos 
75€/educando 

Encarregado de educação de 

família monoparental 
80€/educando 

 

Para mais informações consulte: 

https://sites.google.com/view/epe2021/abertura?authuser 

https://www.instituto-camoes.pt/activity/o-que-

fazemos/aprender-portugues/presencial/no-ensino-basico-e-

secundario/inscricao-epe  

Dados para transferência bancária: 

Coordenação de Ensino na Alemanha / Embaixada de Portugal 

Nome do Banco: Commerzbank 

IBAN: DE16 5004 0000 0778 0000 01 

BIC: COBADEFFXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde março de 2020 que, no âmbito da pandemia da doença 

COVID-19, o Governo tem vindo a adotar uma série de medidas 

em matéria de combate àquela pandemia, seja numa 

perspetiva epidemiológica seja numa ótica de apoio social e 

económico às famílias e às empresas. 

 

A evolução da situação epidemiológica tem ditado a 

necessidade quer de aprovação de novas medidas quer de 

introdução de ajustamentos a algumas das medidas já 

aprovadas neste contexto de pandemia, por forma a dar a 

melhor resposta possível às necessidades sentidas. 

Nessa medida, face ao agravamento da situação 

epidemiológica registado no início deste ano e considerando 

as dificuldades dos cidadãos em renovar ou obter documentos 

relevantes para o exercício de direitos, decorrentes do 

encerramento de instalações, importa prorrogar a 

obrigatoriedade de aceitação pelas autoridades públicas da 

exibição de documentos cujo prazo de validade se encontre 

expirado. 

Com efeito, considera-se assim oportuno estender, até 31 de 

dezembro de 2021, a admissibilidade de determinados 

documentos, como atestados médicos de avaliação de 

incapacidade que expirem em 2021, cartões de cidadão, 

certidões e certificados emitidos pelos serviços de registos e 

da identificação civil, documentos e vistos relativos à 

permanência em território nacional, licenças e autorizações, 

bem como cartões de beneficiário familiar de ADSE. 

Para mais informações pode consultar o Decreto-Lei n.º 22-

A/2021 de 17 de Março em: https://dre.pt/web/guest/home/-

/dre/159707135/details/maximized?serie=I&day=2021-03-

17&date=2021-03-01 

 

 

T O M E   N O T A: 
 

Esteja atento aos alertas  

sobre a Covid-19 divulgados pelas 

entidades oficiais. 
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