Mensagem do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas
e do Secretário de Estado da Administração Interna

Agosto é o mês do regresso, tempo de revisitar a terra, a família e os amigos, de reforçar
os laços inquebrantáveis que unem os portugueses que vivem no estrangeiro com o seu
Portugal.

É também tempo de descanso depois das viagens que sempre hão-de parecer mais

longas a quem quer matar as saudades dos seus. Por isso renovamos, uma vez mais, os
votos sinceros de que essa vontade maior do regresso não tolde a razão e o cuidado

que a viagem exige, votos de que façam o trajeto até ao nosso País em tranquilidade e
em segurança, especialmente a todos quantos o fazem por estrada.

O nosso apelo é para que façam uma condução defensiva, a bem da vossa segurança,
mas também da proteção dos outros condutores e passageiros. Uma condução sem

excessos de velocidade e de carga, sem consumo de álcool e sem distrações

tecnológicas. Nunca se esqueçam do cinto de segurança e de fazer os necessários
períodos de descanso.

Fazemos um pedido especial para o período de férias: circulem com a máxima precaução

nas nossas maravilhosas aldeias, vilas e cidades, de modo a não colocar em perigo os
peões e os ciclistas.

No vosso regresso a Portugal, gostaríamos que soubessem que contam com uma cada
vez maior rede de Gabinetes de Apoio ao Emigrante (GAE).

O Gabinete de Apoio ao Emigrante resulta de um protocolo de cooperação entre a

Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas (DGACCP), do

Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) e os Municípios Portugueses, tendo como

destinatários os portugueses ainda emigrados, aqueles que já regressaram ou que irão
regressar, bem como os que pretendem iniciar um processo migratório.

São já 133 os Municípios e as Freguesias dotados de um GAE onde os portugueses

podem, numa lógica de “Loja do Cidadão”, a tratar dos assuntos inerentes à vivência

passada de emigrante (segurança social, equivalência de estudos, investimentos, duplastributações, etc.), bem como à intenção de iniciar uma experiência de emigração.

Aqui chegados, aproveitem Portugal, um país que cada vez mais sabe acolher, que pode

estar orgulhoso de si mesmo e dos Portugueses que por esse mundo fora muito
contribuem, todos os dias, para os resultados alcançados.
A todos, bem-haja e boa viagem!
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