


// O que é?
O Gabinete de Apoio ao Emigrante  (GAE) é uma estrutura de 
apoio aos emigrantes residentes ou não em Portugal, bem como 
aos seus familiares, criado no dia 12 de Janeiro de 2011, mediante 
a celebração de um Protocolo de Colaboração entre a Direcção 
Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas 
(DGACCP) e o Município de Espinho.

Este gabinete presta um serviço gratuito aos munícipes que 
estejam ou tenham estado emigrados, aos que estão em vias de 
regresso, aos que residem ainda no país de acolhimento e aqueles 
que desejam emigrar, apoiando-os na resolução de diversos 
problemas.

// Para que serve? 
- Informar os emigrantes sobre os seus direitos;
- Contribuir para a resolução dos problemas apresentados;
- Apoiar os emigrantes no regresso e reinserção no país;
- Fomentar a inter-relação entre o Município e as Comunidades 

Portuguesas;

// A quem se dirige?
É um serviço que se dirige a todos os Emigrantes e 
Ex-emigrantes residentes ou não em Portugal:

- Pré-reformado(a);
- Reformado(a);
- Inválido(a);

Ou ainda descendentes na situação de:
- Candidatura ao ensino superior;
- Com ambições empresariais.

// Assuntos a tratar:
Declarações para:

- Troca de carta de condução;
- Ingresso no ensino superior;
- Antecipação do exame de condução;
- Efeitos bancários.

Segurança Social

- Pensão de velhice;
- Pensão de viuvez;
- Prestação de invalidez;
- Prestação de doença;
- Prestação familiar;
- Prestação de maternidade;
- Prestação de sobrevivência;
- Subsídio de desemprego;
- Subsídio por morte.

Vistos de entrada e saída do país;

Informação sobre:
- Legalização de viaturas;
- Equivalências e/ ou reconhecimento de habilitações literárias;
- Nacionalidade;
- Poupança emigrante;

- Direitos / deveres para quem quer emigrar.

Apoio e orientação de emigrantes que pretendam 
criar empresas na região.

Articulação com outros organismos públicos e 
instituições, contribuindo para a resolução de 
assuntos vários.

// Informações e inscrições:
Serviço de Ação Social, Intergeracional e Saúde

Polo SASIS – Edifício da Junta de Freguesia de Espinho
Rua 23, n.º 271  |  4500-141 Espinho
2ª a 6ª Feira das 9:00 horas às 13:00 horas
Telefone: 22 733 58 72  |  22 733 58 00
Fax: 22 733 58 94
gae.cm.espinho@gmail.com
www.cm-espinho.pt 


