Proposta de aditamento à Proposta de Lei n.º 11/XIII/1.ª
“Grandes Opções do Plano para 2016-2019”

Nota Justificativa:

As políticas austeritárias conduziram e convidaram muitos jovens portugueses à
emigração, procurando noutros países a paragem para a sua realização pessoal e
profissional, dando uso às competências e qualificações adquiridas em Portugal.
Não obstante o desígnio de combate à hemorragia emigratória juvenil provocada
pela austeridade, concretizado pelo combate ao desemprego jovem e à
precariedade, bem como pela aposta na criação efetiva de emprego, através de
políticas ativas para o efeito, torna-se fundamental promover o acompanhamento
social e administrativo dos jovens emigrantes portugueses e a divulgação de
informação sobre estímulos legais de regresso ao país de origem.
Assim, importa criar um gabinete de apoio especializado para o apoio ao jovem
emigrante, integrado na estrutura do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a fim
de cumprir esse desiderato, aproveitando, entre outros meios, a rede de balcões
locais de atendimento já existentes nas embaixadas e consulados portugueses.
Neste sentido, propõe-se nova medida no capítulo «Uma Política para a
Emigração» inserido no ponto 33. «UM PORTUGAL GLOBAL», do anexo da
Proposta de Lei n.º 11/XIII/1.ª, nos seguintes termos:
«Anexo
[…]

33. UM PORTUGAL GLOBAL
[…]
Uma Política para a Emigração
[…]
·

Em 2016, é criado, junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros, um
gabinete de apoio ao jovem emigrante que, utilizando os balcões locais de
atendimento existentes nas embaixadas e nos consulados portugueses,
promova o acompanhamento social e administrativo destes jovens e a
divulgação de informação sobre a existência de estímulos legais ao regresso
ao país de origem.»
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