É HORA DE VOLTAR
A CASA!
O SEU PAÍS APOIA O
SEU REGRESSO.

UM PROGRAMA ESTRATÉGICO QUE VISA
|| Apoiar o regresso para Portugal de trabalhadores portugueses que
tenham emigrado, bem como dos seus descendentes e familiares,
permitindo-lhes regressar ao seu país com menores custos de transição,
reforçando as condições para a criação de emprego, bem como mais e
melhor investimento

O Programa Regressar foi criado pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º
60/2019, de 28 de março

ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INTERVENÇÃO
Divulgação de ofertas de emprego || Assegurar um ingresso mais
Contactos úteis

rápido no mercado de trabalho, disponibilizando meios que possibilitem
a procura e manifestação de interesse antes da fixação em Portugal

info@programaregressar.gov.pt
Telefone
(+351) 300 088 000

Educação e formação profissional || Disponibilizar respostas de
formação/reconversão profissional direccionados para processos de
recrutamento em Portugal

Reconhecimento de habilitações académicas e qualificações

Whatsapp/Skype

profissionais || Acelerar os pocessos de reconhecimento de

(+351) 965 723 280

habilitações académicas e qualificações profissionais

Mobilidade geográfica || Incentivar o regresso e a fixação de
emigrantes em Portugal através da Medida de Apoio ao Regresso do
Emigrante a Portugal (apoio financeiro)

Fiscalidade || Assegurar a aplicação do Regime Fiscal mais favorável

É HORA DE VOLTAR A
CASA!
O SEU PAÍS APOIA O
SEU REGRESSO.

ao ex-emigrante

Investimento || Divulgar a Linha de Crédito Regressar que visa o
investimento empresarial e a criação de novos negócios em território
nacional

ESTRUTURA DE ACOMPANHAMENTO À EXECUÇÃO DO
PROGRAMA REGRESSAR
|| Comissão de coordenação interministerial
|| Rede de pontos focais
|| Ponto de Contacto para o Regresso do Emigrante (PCRE)

Regime fiscal mais favorável para quem
regressa
Apoio financeiro para os emigrantes,
lusodescendentes e ou seus familiares que
venham trabalhar para Portugal
Linha de crédito para apoiar o investimento
empresarial e a criação de novos negócios
em território nacional
MISSÃO DO PONTO DE CONTACTO PARA O REGRESSO
DO EMIGRANTE || PCRE
|| Garantir a execução do Programa Regressar em articulação com as
áreas governativas responsáveis pela sua implementação

|| Promover a divulgação, junto das comunidades no estrangeiro, das
oportunidades de emprego e das medidas de apoio ao regresso, bem
como, apoiar e acompanhar a agilização dos procedimentos e das
decisões administrativas necessárias ao seu regresso

www.programaregressar.gov.pt

