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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A Resolução de Conselho de Ministros n.º 60/2019, de 28 de março aprovou o Programa

Regressar, que visa apoiar os emigrantes, bem como os seus descendentes e outros familiares,

de modo que tenham melhores condições para voltar a Portugal e para aproveitar as

oportunidades que hoje existem no nosso país. Este programa envolve todas as áreas

governativas e inclui medidas concretas como um regime fiscal mais favorável para quem

regressa, um apoio financeiro para os emigrantes ou familiares de emigrantes que venham

trabalhar para Portugal e uma linha de crédito para apoiar o investimento empresarial e a

criação de novos negócios em território nacional, entre outras.

Contudo, há linhas deste programa que não se encontram a funcionar.

A Linha de Crédito Regressar – que tem como objetivo apoiar o investimento empresarial e a

criação de novos negócios em território nacional, bem como apoiar os empresários portugueses

e luso-descendentes que regressam a Portugal, proporcionando-lhes condições para a criação

do seu próprio negócio – encontra-se fechada desde 24 de setembro de 2020, segundo

i n f o r m a ç ã o  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  p r ó p r i o  d o  p r o g r a m a

(https://www.programaregressar.gov.pt/pt/medida-de-apoio-ao-investimento/) e no sítio do

IAPMEI (https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home/produto?id=bbae3a6c-7bb5-4319-a399-

ba6f4fdc7791).

Já a Medida de Apoio Fiscal aguarda ainda que sejam promovidas as iniciativas legislativas

adequadas à prorrogação até 2023, conforme ponto 3 da Resolução do Conselho de Ministros

nº 124/2020, de 31 de dezembro (em anexo), segundo informação disponível no sítio do

Programa Regressar (https://www.programaregressar.gov.pt/pt/medida-de-apoio-fiscal/).

O Governo, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 124/2020, de 31 de dezembro,

reiterando que os objetivos estratégicos que presidiram à aprovação do Programa Regressar,

nomeadamente o de promover e facilitar o retorno de emigrantes e lusodescendentes a Portugal

e o de valorizar as comunidades portuguesas e as suas ligações com o País, permanecem

prioritários, comprometeu-se com o reforço dos instrumentos de política pública integrados no

Programa Regressar, de forma a alargar a sua cobertura, designadamente assegurando que os

emigrantes, seus descendentes e familiares têm acesso a medidas de incentivo à criação de

empresas e do próprio emprego em Portugal, e resolveu igualmente prorrogar o mandato do
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Ponto de Contacto para o Regresso do Emigrante, responsável pela operacionalização e

acompanhamento do Programa Regressar, até 31 de dezembro de 2023, já que inicialmente

tinha sido desenhado para vigorar por dois anos, terminando em 2020.

Importa ainda salientar que o programa não abrange as regiões autónomas da Madeira e dos

Açores.

Assim, face a esta situação de não funcionamento de linhas de apoio do Programa Regressar,

que prejudicam o regresso de emigrantes e lusodescendentes a Portugal, ao abrigo da alínea d)

do artigo 156.º da Constituição da República Portuguesa, e da alínea d) do nº 1 do artigo 4.º do

Regimento da Assembleia da República, vêm os deputados signatários perguntar ao governo,

nomeadamente ao Senhor Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros:

Qual o motivo que levou ao encerramento da Linha de Crédito Regressar?1.

Para quando está prevista a sua reativação?2.

Para quando o governo prevê, após estes (já) 8 meses de espera, que promova as iniciativas

legislativas necessárias para o prolongamento da Medida de Apoio Fiscal até final de 2023?

3.

Que diligências têm sido tomadas pelo Governo no sentido de abranger as regiões

autónomas neste Programa?

4.

Palácio de São Bento, 28 de julho de 2021
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