
É Hora de Voltar a Casa!
O Seu País Apoia o Seu 

Regresso.

(aprovado pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 60/2019, de 28 de março)



“É Hora de Voltar a Casa! O Seu País Apoia o Seu Regresso”

 Programa estratégico de apoio ao regresso para Portugal de portugueses que
tenham emigrado, bem como dos seus descendentes;

 Ajudar todos aqueles que tiveram de sair e desejam agora regressar é uma
prioridade do país;

 Apoiar os emigrantes e seus familiares de modo a que tenham melhores
condições para voltar a Portugal e para aproveitar as oportunidades que hoje
existem no nosso país.

Objetivo do Programa

Apresentador
Notas de apresentação
Atualmente, empresas revelam dificuldades na contratação de trabalhadoresPretende-se também criar condições para a criação de empregoConsequentemente aumentar as contribuições para a SSIncrementar (mais e melhor) investimentoE, combater o envelhecimento demográfico



“É Hora de Voltar a Casa! O Seu País Apoia o Seu Regresso”

O Programa Regressar integra, entre outras, as seguintes áreas estratégicas de
intervenção:

 Divulgação de ofertas de emprego;
 Educação e formação profissional;
 Reconhecimento de habilitações académicas e qualificações profissionais;
Mobilidade geográfica;
 Fiscalidade;
 Investimento.

Áreas Estratégicas
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Estrutura do Programa

Para o acompanhamento e operacionalização do Programa Regressar foram
criadas as seguintes estruturas:

Uma Comissão de Coordenação Interministerial;

Uma Rede de Pontos Focais;

O Ponto de Contacto para o Regresso do Emigrante (PCRE).

Apresentador
Notas de apresentação
Comissão de Coordenação Interministerial: reúne semestralmente para análise e avaliação da execução do programa, podendo dar novas orientações ao PCRE;Rede de Pontos Focais: assegura o contributo de cada área governativa para a definição e articulação das medidas e projetos do PR;PCRE: Garantir a execução do Programa Regressar, em articulação com as áreas governativas responsáveis pela sua implementação;Promover, em articulação com os serviços competentes da área governativa dos negócios estrangeiros, a divulgação junto das comunidades portuguesas e dos emigrantes e lusodescendentes que pretendam regressar a Portugal, as ofertas de emprego e a informação agregada relativa às medidas de apoio ao regresso, bem como a agilização dos procedimentos e das decisões administrativas necessárias ao seu regresso;Encaminhar os requerentes elegíveis para diferentes respostas no âmbito do Programa Regressar;Promover uma gestão articulada das medidas existentes, em estreita colaboração com as entidades responsáveis pela sua implementação;Monitorizar a aplicação e o impacto das medidas que integram o Programa Regressar;
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Medida Fiscal (em que consiste)

A Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, aditou o artigo 12.º-A ao Código do IRS
(CIRS) criando o “Regime fiscal aplicável a ex-residentes”, que exclui de
tributação 50% dos rendimentos:

 Do trabalho dependente;
 Empresariais;
 Profissionais;

auferidos no primeiro ano em que o sujeito passivo reúna os requisitos de
elegibilidade e nos quatro anos seguinte.

Apresentador
Notas de apresentação
Rendimentos empresariais - aplicável aos rendimentos decorrentes de uma atividade comercial, industrial, agrícola, silvícola ou pecuária, como por exemplo, um restaurante;Rendimentos profissionais – aplicável aos rendimentos resultantes de uma atividade de prestação de serviços, como por exemplo, um médico ou um advogado, ou qualquer uma das atividades constantes da Tabela de Atividades a que se refere o artigo 151.º do CIRS.Assim, são elegíveis rendimentos decorrentes de qualquer negócio ou atividade, desde que essa atividade seja exercida a nível individual, como empresário em nome individual.Não são elegíveis rendimentos resultantes de uma atividade exercida através de uma sociedade comercial, pois neste caso haverá sujeição a IRC e não a IRS.Se o contribuinte se tornar residente fiscal em 2019 e reunir as demais condições de elegibilidade, 2019 será 1º ano do benefício que se estenderá até 2023;Se o contribuinte se tornar residente fiscal em 2020 e reunir as demais condições de elegibilidade, 2020 será 1º ano do benefício que se estenderá até 2024.
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Medida Fiscal (condições de elegibilidade)

Sujeitos passivos que reúnam cumulativamente determinadas condições:

Tornar-se residente fiscal em Portugal nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 16.º 
do CIRS, em 2019 ou 2020;

Não ter sido considerado residente em território português em qualquer dos 
três anos anteriores;

Ter sido residente em território português antes de 31 de dezembro de 2015;

Ter a situação tributária regularizada;

Não ter solicitado a inscrição como Residente Não Habitual (RNH).

Apresentador
Notas de apresentação
Artigo 16.º do CIRS - Residência	1 - São residentes em território português as pessoas que, no ano a que respeitam os rendimentos: Hajam nele permanecido mais de 183 dias, seguidos ou interpolados, em qualquer período de 12 meses com início ou fim no ano em causa; Tendo permanecido por menos tempo, aí disponham, num qualquer dia do período referido na alínea anterior, de habitação em condições que façam supor intenção atual de a manter e ocupar como residência habitual; Em 31 de dezembro, sejam tripulantes de navios ou aeronaves, desde que aqueles estejam ao serviço de entidades com residência, sede ou direção efetiva nesse território; Desempenhem no estrangeiro funções ou comissões de carácter público, ao serviço do Estado Português. 2 – Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se como dia de presença em território português qualquer dia, completo ou parcial, que inclua dormida no mesmo. Estatuto Fiscal para o Residente Não Habitual – regime que atribui vantagens fiscais, durante um período de 10 anos, às pessoas que solicitem a residência fiscal em Portugal. O objetivo é atrair para o nosso País “profissionais não residentes qualificados em atividades de elevado valor acrescentado ou da propriedade intelectual, industrial, ou ‘know-how’, bem como beneficiários de pensões obtidas no estrangeiro”.
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Medida Fiscal (acesso ao benefício)

Benefício de carácter automático, resultando a sua aplicação diretamente da lei a
partir do momento em que os contribuintes se tornem residentes em Portugal em
2019 ou 2020 e se verifiquem os demais requisitos;

Obrigações do contribuinte para exercer o direito ao benefício:

 Invocar o direito ao benefício na declaração anual de rendimentos de IRS;

 No caso de auferirem rendimentos do trabalho dependente, devem de apresentar uma
declaração à entidade devedora dos rendimentos, invocando a sua qualidade de ex-residentes
regressados a território português;

 No caso de auferirem rendimentos empresariais e profissionais, devem apor nos recibos de
quitação a menção “Retenção sobre 50%, nos termos do artigo 12.º-A do Código do IRS”.

Apresentador
Notas de apresentação
O carácter automático referido, prende-se com o facto de não depender de reconhecimento prévio, não desobrigando os contribuintes de determinadas obrigações.A monitorização dos efeitos desta medida em 2019, só será exequível após a entrega das declarações de IRS, durante o primeiro semestre de 2020.Informações úteis em:Ofício Circulado n.º 20206, de 28-02-2019: regime fiscal aplicável a ex-residentes - Art.º 12º-A do Código do IRS:  http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_20206_2019.pdfs Ofício Circulado n.º 20210, de 15-04-2019: Programa Regressar - Perguntas Frequentes (FAQ):       http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/instrucoes_administrativas/Documents/Oficio_Circulado_20210_2019.pdf 
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A Medida de Apoio ao Regresso de Emigrantes a Portugal (MAREP), aprovada
pela Portaria n.º 214/2019, de 5 de julho, alterada e republicada pela Portaria
373/2019, de 15 de outubro, visa:

Incentivar o regresso e a fixação de emigrantes ou familiares de emigrantes em
Portugal;

Melhorar a capacidade de resposta às necessidades de recrutamento
sinalizadas nalguns setores da atividade económica;

Apoiar a criação de emprego de qualidade.

Medida de Apoio ao Regresso de 
Emigrantes (objetivos)
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MAREP (em que consiste)

Apoio financeiro aos emigrantes ou familiares de emigrantes que iniciem atividade
laboral por conta de outrem em Portugal continental e comparticipação das
despesas inerentes ao seu regresso e do seu agregado familiar;

Apenas para contratos de trabalho sem termo;

Se a entidade empregadora tiver optado por comparticipar os custos inerentes ao
regresso do trabalhador emigrante ou familiar de contratado, pode também
solicitar o reembolso dessas despesas.

Apresentador
Notas de apresentação
Emigrante: cidadão nacional que tenha residido em país estrangeiro durante, pelo menos, 12 meses, com carácter permanente, em país estrangeiro e onde tenha exercido atividade remunerada por conta própria ou por conta de outrem.Familiar de emigrante: cônjuge ou equiparado, o parente ou afim em qualquer grau da linha reta e até ao 3.º grau da linha colateral que com ele tenha residido, com caráter permanente, em país estrangeiro, por período não inferior a 12 meses.Agregado familiar:  para além do destinatário candidato à Medida de Apoio ao Regresso de Emigrantes a Portugal, as seguintes pessoas que com ele vivam em economia comum: a) Cônjuge ou pessoa em união de facto há mais de dois anos; b) Parentes e afins maiores, em linha reta e em linha colateral, até ao 3.º grau; c) Parentes e afins menores em linha reta e em linha colateral; d) Adotantes, tutores e pessoas a quem o requerente esteja confiado por decisão judicial ou administrativa de entidades ou serviços legalmente competentes para o efeito; e) Adotados e tutelados pelo requerente ou qualquer dos elementos do agregado familiar e crianças e jovens confiados por decisão judicial ou administrativa de entidades ou serviços legalmente competentes para o efeito ao requerente ou a qualquer dos elementos do agregado familiar.
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MAREP (condições de elegibilidade)

Se:
Saiu de Portugal até 31 de dezembro de 2015;

É cidadão nacional, que tenha residido pelo menos 12 meses, com
carácter permanente, em país estrangeiro;

Exerceu no país estrangeiro uma atividade profissional remunerada
por conta própria ou por conta de outrem;

 Iniciou em Portugal continental contrato de trabalho sem termo, a
tempo completo ou parcial, com início entre 1 de janeiro de 2019 e 31
de dezembro de 2020;

Tem a situação contributiva (Segurança Social) e tributária (Finanças)
regularizada;

Não está em incumprimento perante o IEFP.

Pode apresentar 
a sua 

candidatura no 
portal iefponline

Apresentador
Notas de apresentação
O período de candidatura à medida Apoio ao Regresso de Emigrantes tem início a 22 de julho de 2019, decorrendo até 1 de março de 2021, conforme Deliberação n.º I/DLB/74/2019/CD.Se o candidato é familiar de emigrante e reúne os seguintes requisitos, também é elegível aos apoios da MAREP:É familiar de emigrante e com ele residiu, com carácter permanente, em país estrangeiro, por período não inferior a 12 meses;Iniciou em Portugal continental contrato de trabalho sem termo, a tempo completo ou parcial, com início entre 1 de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2020;Ter a situação contributiva (Seg.Social) e tributária (Finanças) regularizada.Documentação a entregar:Documento comprovativo da situação de emigrante ou de seus familiares, ou outros que comprovem tal situação;Cópia do Contrato de Trabalho;Declaração de não dívida ou autorização de consulta online da situação contributiva perante a AT e a SS;Todos os comprovativos de despesa já pagos
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MAREP (elegibilidade dos contratos)

Requisitos dos contratos de trabalho:

Contratos de trabalho por conta de outrem, sem termo;

Celebrados a tempo completo ou parcial;

Início entre 1 de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2020.

Apresentador
Notas de apresentação
E que garantam a retribuição mínima mensal garantida e as restantes condições laborais exigíveis por lei ou, quando aplicável, em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho.
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MAREP (apoios)

Síntese dos apoios máximos a conceder

Apoio e Comparticipações Montante máximo 
elegível Valor máximo elegível

Apoio financeiro 6 x IAS € 2.614,56

Custos das viagens 3 x IAS € 1.307,28

Custos de transporte de bens 2 x IAS € 871,52

Custos com o reconhecimento de 
qualificações IAS € 435,76

Majoração 10% por cada membro do 
agregado familiar

3 x IAS = € 1.307,28

Valor do IAS em 2019 (Indexante dos Apoios Sociais): € 435,76

Apresentador
Notas de apresentação
Indexante dos Apoios Sociais (IAS) conforme Portaria n.º 24/2019, de 17 de janeiroNo limite, o candidato poderá vir a beneficiar de € 6.536,40, se no seu agregado familiar incluir 5 elementosApoios viagens + transporte de bens + majoração só podem ser atribuídos 1 vez por agregado familiarOs custos com o reconhecimento podem ser apresentado em ambas as candidaturas;Os apoios complementares podem ser concedidos à entidade empregadora, a título de reembolso de despesas.O apoio financeiro pode ser atribuído a mais do que um membro da família, desde que cumpram requisitos



“É Hora de Voltar a Casa! O Seu País Apoia o Seu Regresso”

Medida de Investimento

Com o objetivo de apoiar o investimento empresarial e a criação de novos
negócios em território nacional (micro e pequeno investimento), bem como
apoiar os empresários portugueses e luso-descendentes que regressam a
Portugal, proporcionando-lhes condições para a criação do seu próprio
negócio, foi criada a Linha de Crédito Regressar. A Linha de Crédito Regressar
tem um limite de operação de crédito de 1.000.000 euros por empresa e de
500.000 euros por cidadão regressado a Portugal.

As condições de acesso à Linha de Crédito Regressar, estão disponíveis no
site do IAPMEI, I.P. – Agência para a Competitividade e Inovação em
https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home/produto?id=bbae3a6c-7bb5-4319-a399-ba6f4fdc7791,

Apresentador
Notas de apresentação
Esta medida pretende, igualmente, criar condições favoráveis à capacitação dos emigrantes como empreendedores e à sua orientação para entidades, recursos, medidas e apoios, bem como promover a participação em iniciativas e eventos de informação e networking. Para o efeito consulte a página do Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora no site do Portal das Comunidades em:https://www.portaldascomunidades.mne.pt/pt/gabinete-de-apoio-ao-investidor-da-diaspora-gaid 

https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home/produto?id=bbae3a6c-7bb5-4319-a399-ba6f4fdc7791
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Reconhecimento de habilitações académicas e 
qualificações profissionais

Visa criar condições para que os processos de reconhecimento das habilitações
académicas, quer sejam referentes ao ensino básico, secundário ou superior, assim
como das qualificações profissionais, obtidas fora de Portugal, sejam concluídos
de forma mais célere e eficaz possível, através das diligências necessárias junto das
entidades competentes para o efeito:

 Equivalência / Reconhecimento de Habilitações Estrangeiras para os Ensinos Básicos e Secundário:
Direção-Geral da Educação (DGE) (https://www.dge.mec.pt/equivalencias-estrangeiras)

Reconhecimento de Graus Académicos e Diplomas de Ensino Superior:
Direção-Geral do Ensino Superior (DGES): (https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/reconhecimento)

Reconhecimento das Qualificações Profissionais:
Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT): (https://www.dgert.gov.pt/emprego-e-

formacao-profissional/acesso-e-exercicio-de-profissoes/reconhecimento-das-qualificacoes-profissionais)

https://www.dge.mec.pt/equivalencias-estrangeiras
https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/reconhecimento
https://www.dgert.gov.pt/emprego-e-formacao-profissional/acesso-e-exercicio-de-profissoes/reconhecimento-das-qualificacoes-profissionais


PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA REGRESSAR

Consulte
 Portal do Programa Regressar em www.programaregressar.gov.pt

Utilize as linhas de apoio
 Telefone: (+ 351) 300 088 000 (dias úteis das 8h00 às 20h00)
 WhatsApp e/ou Skype: (+ 351) 965 723 280 (dias úteis das 8h00 às 20h00)
 E-mail: info@programaregressar.gov.pt

http://www.programaregressar.gov.pt/


PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A MEDIDA DE APOIO AO 
REGRESSO DE EMIGRANTES A PORTUGAL (MAREP)

Consulte
 Portal do IEFP em https://www.iefp.pt/regresso-a-Portugal
 Portal iefponline em https://iefponline.iefp.pt/IEFP/

Utilize as linhas de apoio
 E-mail: regressoaportugal@iefp.pt
 Telefone: 300 010 001 (dias úteis das 8h00 às 20h00)

https://www.iefp.pt/regresso-a-Portugal
https://iefponline.iefp.pt/IEFP/
mailto:regressoaportugal@iefp.pt


OBRIGADA!
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