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FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO - CPR

ESPAÇO A CRIANÇA - CPR

10,268 atendimentos jurídicos (representando um aumento de 54% em

relação a 2018);

5,497 atendimentos sociais (incluindo 1,298 atendimentos sociais a

MNA);

982 atendimentos sociais a refugiados reinstalados;

2,893 atendimentos no âmbito da integração a requerentes de

proteção;

327 atendimentos no âmbito da integração a refugiados reinstalados.

Efectuou 19,967 atendimentos jurídicos, sociais e no âmbito da
integração a requerentes e beneficiários de protecção internacional

nacionais de 77 países:

Prestou informação e apoio jurídico a 1549 requerentes que

apresentaram pedido de protecção internacional em 2019, o que

corresponde a 90,5% do total de pedidos comunicados ao CPR pelo

SEF, nos termos da Lei do Asilo.

Prestou 2551 horas de formação Português Língua Estrangeira;

Foram organizadas mais de 250 reuniões relacionadas com o

acolhimento e reinstalação de refugiados, num total global de

aproximadamente 2.600 participantes;

Mais de 1500 estudantes e profissionais receberam formação em

Asilo e Refugiados.

77 crianças (incluindo 22 crianças refugiadas) frequentaram

a creche e jardim de infância do CPR “Espaço A Criança”, na

Bobadela.

PROTEÇÃO INTERNACIONAL 
EM PORTUGAL EM 2019

Em 2019 foram comunicados ao CPR 1716 pedidos de protecção internacional

espontâneos, incluindo 77 MNA e 101 requerentes provenientes de barcos

humanitários que aportaram em Itália e Malta. Tal valor representa um
aumento de 44% em comparação com o ano anterior.

19.967
atendimentos

4.100
participantes

77 crianças 

1.549
beneficiários

ACOLHIMENTO - CPR

ATENDIMENTOS - CPR

Garantiu acolhimento a 1881 requerentes espontâneos,

prestando apoio mensal a uma média 830 pessoas, o que

representa um aumento de 145% por comparação com o ano

anterior (990).

Acolheu 103 Menores Não Acompanhados (MNA).

Acolheu 166 refugiados reinstalados, o que representa 44% do

número total de refugiados reinstalados no âmbito do Programa

Nacional de Reinstalação.

2.150
pessoas


