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INTRODUÇÃO
Ao ler o presente Relatório de Actividades irão certamente obter informações acerca da protecção

internacional em Portugal e ficarão a conhecer muitas das acções desenvolvidas pelo

Conselho Português para os Refugiados (CPR) ao longo de 2019.

Todavia, há aspectos impossíveis de transmitir nestas páginas: a riqueza e a diversidade de experiências

diárias partilhadas entre toda a equipa, os requerentes e os refugiados, a aprendizagem constante, os

momentos de alegria e de frustração, a tensão provocada pela gestão de conflitos, a solidariedade, o

companheirismo.

Com efeito, a integridade e a credibilidade do CPR como entidade de referência no sistema de

protecção nacional decorre de um enquadramento abrangente, sendo a nossa principal recompensa

constatarmos que, ao longo dos anos, milhares de refugiados em Portugal foram acolhidos, apoiados e

conseguiram reconstruir as suas vidas. A missão cumpre-se.

Em 2019 trabalhámos num contexto limite para as nossas estruturas, recursos e meios existentes devido

ao enorme aumento de requerentes de protecção internacional em Portugal, incluindo menores não

acompanhados. Isto traduziu-se num incremento significativo do número de requerentes apoiados pelo

CPR, bem como no alargamento do período de permanência sob o nosso apoio. Resultou,

inevitavelmente, no enfraquecimento do apoio dado aos beneficiários, no aumento da pressão sobre as

equipas de trabalho e numa generalizada incerteza financeira.

Mas prosseguimos caminho, reconhecendo que, agindo sozinhos, não conseguimos concretizar as

mudanças necessárias. Por isso em 2019 continuámos a colaborar e a cooperar com várias entidades e

parceiros, quer a nível internacional e europeu (ACNUR, ECRE, SCEP e ENS), quer a nível nacional

(autoridades governamentais e locais, entidades da sociedade civil, organizações lideradas por

refugiados e universidades) - todos desempenhando um papel único e essencial no(s) sistema(s) de

apoio ao acolhimento, participação e integração da população refugiada em Portugal.

O ano de 2019 ficou ainda marcado pela necessidade de potenciar soluções duradouras para os

refugiados e implementar mecanismos alternativos de protecção no âmbito da cooperação

internacional e solidariedade europeia. Assim, o CPR continuou a participar no Programa Nacional de

Reinstalação, tendo acolhido também requerentes de barcos humanitários no Mediterrâneo. Em

parceria com a Embaixada do Canadá organizou uma mesa redonda sobre este tema.

A missão do CPR é clara, com um percurso que nos orgulha. Embora 2019 tenha sido difícil, devido à

necessidade de multiplicar as respostas e, sobretudo, à instabilidade financeira que o referido contexto

provocou, evoluímos, trabalhando juntos. É esse espírito de luta e aprendizagem contínua que continua

a fazer do Conselho Português para os Refugiados uma organização única, com a motivação, a

confiança e a coragem para enfrentar os desafios futuros.

Mónica d’Oliveira Farinha

Tito Campos e Matos

Bárbara Mesquita

Paula Morais

Jorge Malheiros
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As atividades jurídicas desenvolvidas pelo CPR com vista a garantir um sistema de asilo acessível, justo e
equitativo são variadas e desenvolvem-se em múltiplos planos, incluindo a informação e o apoio jurídico direto a
requerentes e beneficiários de proteção internacional, o reporte relativo à proteção em Portugal, a monitorização e
promoção da qualidade do sistema nacional de asilo, a dinamização de sessões de formação sobre Direito de
Asilo e Refugiados, intervenções em processos judiciais e advocacia.

Foram identificados cerca de 500 requerentes particularmente vulneráveis (nomeadamente crianças, agregados
familiares monoparentais, grávidas, vítimas de tortura e de violência grave).

[1] Dados estatísticos apurados a 29 de Abril de 2020.

[2] Lei 27/2008, de 30 de Junho, com as alterações introduzidas pela Lei 26/2014, de 5 de Maio.

[3] Requerentes espontâneos são estrangeiros ou apátridas que apresentaram nos termos da Lei do Asilo “pedido de protecção internacional,
que ainda não foi objecto de uma decisão definitiva” – alínea ae), do número 1, do artigo 2º da Lei do Asilo.

[4] Em 2018 foram comunicados pelo SEF ao CPR 1190 pedidos de protecção internacional.

Em 2019[1] foram comunicados ao Conselho Português para os Refugiados (CPR), nos termos da Lei do Asilo[2]

1716 pedidos de proteção internacional espontâneos[3] em Portugal, incluindo 77 menores não acompanhados e

101 requerentes provenientes de barcos humanitários que aportaram em Itália e Malta, valor que representa um

aumento de 44% em comparação com o ano anterior[4].
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PEDIDOS DE PROTEÇÃO INTERNACIONAL (ESPONTÂNEOS)

 

Os referidos pedidos foram apresentados por

requerentes de 72 nacionalidades e apátridas, sendo a

República Democrática do Congo, Venezuela, Ucrânia,

Angola, Gâmbia, Guiné-Bissau  e República da Guiné, os

países de origem mais representativos. 72% dos

requerentes eram do sexo masculino e 77%

apresentaram pedido de proteção em território

nacional.

 

 



Prestação de informação sobre a tramitação processual, os direitos e os deveres do requerente; 

Condução de entrevistas com vista a auxiliar os requerentes a exercer o direito de resposta aos autos de declarações
lavrados pelo SEF/GAR; 

Preparação de documentos relativos ao Direito aplicável e à situação no país de origem dos requerentes (incluindo em
casos de cessação da proteção internacional);
Organização de pedidos de proteção jurídica aos requerentes que pretendem impugnar jurisdicionalmente as respetivas
decisões; 
Prestação de apoio individualizado aos advogados nomeados no âmbito do regime da proteção jurídica.

O atendimento jurídico abrangeu um total de 20 assuntos diferenciados, com predominância das questões relativas à
proteção jurídica, informação sobre o procedimento de asilo e processos judiciais. Aos beneficiários de proteção
internacional é também prestada assistência jurídica em processos relativos à sua integração, em especial nos domínios do
reagrupamento familiar e da naturalização. 

Em complemento ao apoio jurídico individual foram realizadas sessões de informação dirigidas a refugiados reinstalados
sobre questões relacionadas com a integração em Portugal e a requerentes de proteção internacional sobre o
procedimento de asilo e respetivos direitos e deveres.

Aos MNA continuou a ser prestado apoio jurídico específico, que incluiu o acompanhamento das audições realizadas pelo
SEF no âmbito dos seus pedidos de proteção internacional. Relativamente a MNA acolhidos noutras instituições e/ou com
diferentes curadores, manteve-se a articulação com as instituições relevantes, nomeadamente através da prestação de
informações sobre o procedimento de asilo aos técnicos responsáveis pelo seu acompanhamento. 

 

DEPARTAMENTO
JURÍDICO

10.268
ATENDIMENTOS  A

REQUERENTES  E

BENEFICIÁRIOS  DE

PROTEÇÃO

INTERNACIONAL  
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O Departamento Jurídico realizou 10.268 atendimentos a requerentes
(espontâneos e recolocados) e beneficiários de proteção (incluindo
refugiados reinstalados) de 76 nacionalidades e apátridas.

O CPR prestou informação e apoio jurídico a 1549  requerentes que
apresentaram os respetivos pedidos de proteção internacional em
2019, o que corresponde a cerca 90,5%  do total dos pedidos
apresentados no mesmo período e comunicados ao CPR pelo Serviço
de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), nos termos da Lei do Asilo.

No âmbito do procedimento estabelecido na Lei do Asilo, a
assistência jurídica individual inicia-se após comunicação da
apresentação de pedido espontâneo de proteção
internacional pelo Gabinete de Asilo e Refugiados do SEF
(SEF/GAR), abrangendo igualmente os requerentes que
apresentaram os pedidos em postos de fronteira e sujeitos a
detenção em Espaços Equiparados a Centro de Instalação
Temporária (EECIT), e inclui, nomeadamente:
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A elaboração de 40 pareceres e relatórios sobre questões técnicas e situação em países de origem a pedido dos Tribunais
Administrativos em contexto de impugnação jurisdicional de decisões; 
O acompanhamento de 54 processos de aquisição de nacionalidade portuguesa por naturalização.

Destacam-se ainda: 

O significativo aumento do número de pedidos de proteção nos últimos anos, a descentralização geográfica de requerentes e
beneficiários de proteção e o surgimento de novas entidades de acolhimento e acompanhamento têm vindo a colocar
desafios à resposta do Departamento, exigindo adaptações ao apoio prestado (nomeadamente o significativo aumento do
atendimento realizado através de correio eletrónico – preconizado em 2019 pela criação do contacto apoio.juridico@cpr.pt - e
telefone). 

Na qualidade de parceiro operacional do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) em Portugal, o
CPR continuou a colaborar estreitamente com esta organização. O Departamento Jurídico contribuiu em diversos
questionários e relatórios sobre temáticas diversas, nomeadamente a situação de refugiados palestinianos, envolvimento
judicial), bem como a articulação com as técnicas do ACNUR em Portugal e o apoio a atividades desenvolvidas no contexto
nacional (como o seminário “Effective Protection of Refugee and Migrant Children in Portugal”, realizado em Maio).

O Departamento Jurídico assegurou múltiplas atividades de cooperação com entidades nacionais (por exemplo a UNICEF
Portugal) e com redes regionais integradas pelo CPR, em particular o European Council on Refugees and Exiles (ECRE)

incluindo a European Legal Network on Asylum (ELENA), a European Network on Statelessness (ENS) e o Separated Children
in Europe Programme (SCEP), nomeadamente através da participação em formações, reuniões, partilha de informações e
resposta a inquéritos e questionários.

Merece destaque a continuação da parceria
CPR-ECRE no âmbito do projecto Asylum
Information Database (AIDA), financiado pela
União Europeia (UE), através do Fundo Asilo,
Migração e Integração (FAMI), pelo Programa
Europeu para a Integração e Migrações
(EPIM) da Rede Europeia de Fundações e,
especificamente no caso de Portugal, pela
Fundação Calouste Gulbenkian e o Alto
Comissariado para as Migrações (ACM).

Em Abril de 2019, foi publicado o relatório nacional AIDA relativo à situação do asilo em Portugal em 2018
(https://www.asylumineurope.org/reports/country/portugal).

O relatório, único no seu género, contém uma caracterização exaustiva do sistema de asilo nacional, debruçando-se, em
particular, sobre os procedimentos de asilo, as condições de acolhimento, a detenção e o conteúdo da proteção internacional.
O relatório resultou de um extenso trabalho de investigação e contou com a colaboração de entidades públicas e privadas,
com especial destaque para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Instituto de Segurança Social (ISS), Alto Comissário
para as Migrações (ACM), Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP), Conselho Superior dos
Tribunais Administrativos e Fiscais (CSTAF), Direção-Geral da Educação (DGE), Instituto do Emprego e Formação Profissional
(IEFP), Santa Casa Misericórdia de Lisboa (SCML) e ACNUR. 

 

Ao longo do ano, o CPR contribuiu também para a redação de relatórios temáticos comparativos AIDA sobre acolhimento e
sobre entidades responsáveis pela análise de pedidos de proteção internacional. 
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Em 2019, o CPR aprofundou as suas atividades no domínio da apatridia através da cooperação e articulação com a ENS,

participação em actividades de capacitação e, em particular, através da implementação do projeto Statelesness Index em

Portugal. O Statelessness Index é uma ferramenta comparativa que sistematiza informação acerca do enquadramento

legislativo e da prática nas áreas da proteção das pessoas apátridas e dos esforços de prevenção e redução da apatridia nos

países europeus.

Assim, durante 2019, realizaram-se atividades de pesquisa e reporte aprofundados sobre a situação em Portugal nas seguintes

áreas: instrumentos internacionais e regionais, informação estatística sobre populações apátridas, determinação da apatridia e

estatuto das pessoas apátridas, detenção, prevenção e redução da apatridia, jurisprudência e formação.

Em colaboração com o ACNUR, o CPR participou numa reunião com o Instituto Nacional de Estatística (INE) a propósito do

recenseamento da população que terá lugar em 2021. As duas entidades submeteram propostas concretas ao INE para a

melhoria da qualidade dos dados estatísticos a apurar no referido processo acerca de pessoas apátridas. 

Para além destas atividades, o Departamento Jurídico participou e organizou ao longo do ano a resposta e acompanhamento

de múltiplos questionários, pedidos de informação e colaboração dirigidos ao CPR (nomeadamente através da participação

em reuniões entre ONGs nacionais e a Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos e o Council of Europe’s

Advisory Committee on the Framework Convention on the Protection of National Minorities). 

Sessão sobre estabelecimento dos factos em

processos de proteção internacional no âmbito

da acção de formação “Direitos dos Estrangeiros

- Direito de Asilo e Proteção Subsidiária e

Apatridia”, organizada pelo Centro de Estudos

Judiciários (Janeiro); 

Participação na conferência/debate A Olho Nu

Refugiados, organizada pelo Grémio Ibérico

Cultural e Social (Março);

Assumiram particular relevância as atividades de
formação e sensibilização desenvolvidas entre as

quais se destacam: 

Participação na mesa redonda “Enquadramento jurídico do direito ao asilo: o caso português”, organizada pelo ICJP/CIDP da

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa no âmbito do projecto E-NACT (Maio);

Sessão de formação sobre a Lei do Asilo na Formação Fórum Refúgio, organizada pelo Núcleo de Apoio à Integração de Refugiados

do ACM, dirigida a associações de refugiados (Outubro);

Sessão sobre “Non-Governmental Organisations as Actors in International Refugee Law”, no Leuven Centre for Global Governance

Studies (Outubro);

Pós-Graduação em Direitos Humanos, "CPR e Protecção Internacional", Coimbra (Maio)

Conferência Médicos do Mundo “A Mulher e as Violações dos Direitos Humanos no Contexto das Migrações” (Outubro);

Conferência “O Asilo em Portugal e na União Europeia – Que futuro - Universidade do Minho, Escola de Direito, Braga (Outubro);

Conferência “The Universes of Refugees – rethinking forced migration” Nova FCSH e Biblioteca Nacional (Outubro);

IX Curso Breve em Direito de Estrangeiros, "Procedimento de Asilo", Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa/Jurisnova

(Outubro);

Pós-Graduação Crise e Acção Humanitária, Módulo "Migração Forçada", Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Lisboa

(Fevereiro e Março);

Pós-Graduação Direito das Migrações, Módulo "Direito de Asilo e Refugiados", Universidade Autónoma, Lisboa (Março e Abril);

O Departamento Jurídico também efectuou formação em Protecção Internacional no âmbito do 1º e 2º Curso CIMIC

(Coordenação Civil-Militar) Curso de 2019.
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ACOLHIMENTO

CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA REFUGIADOS (CAR1)

CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS
REFUGIADAS (CACR) 

CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA REFUGIADOS
(CAR2)
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O Centro de Acolhimento para Refugiados (CAR1), situado na Bobadela, Loures, destina-se a acolher os adultos e famílias que

solicitam proteção internacional em Portugal. A funcionar ininterruptamente há 13 anos, muitas vezes em sobrelotação, este

equipamento apresentava já alguns sinais de deterioração, sobretudo ao nível da cozinha coletiva e dos quartos e casas de

banho.

Assim, na sequência das obras de remodelação e manutenção iniciadas no último trimestre de 2018, em 2019 foi dada

continuidade ao processo de requalificação da infraestrutura, tendo sido possível aumentar a capacidade do Centro, instalar

novos equipamentos na cozinha e refeitório, reinstalar o quiosque internet na zona da receção e instalar equipamento de Ar

Condicionado (AVAC), com o apoio da Fundação EDP no âmbito do programa EDP Solidária (mais informação no capítulo

referente a "Projetos e Apoios" do presente relatório).

A melhoria das condições físicas foi financiada através de Protocolo de Cooperação com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

(SEF); Prémio BPI Solidário 2017; Projeto Ref.ª PT/2018/FAMI/428 – “Acolher Melhor! – Acolhimento Integrado aos Requerentes de

Proteção Internacional”.

Note-se ainda, que em setembro de 2019, no âmbito de uma ação de responsabilidade social empresarial que contou com a

presença de 140 colaboradores de uma empresa multinacional e a participação de refugiados, foi possível organizar uma

intervenção no campo de futebol, refeitório, exterior – limpeza e recuperação de espaços, horta biológica e decoração de

espaços. 

Esta ação foi particularmente importante, uma vez ter permitido a concretização de trabalhos que não tinham cabimento no

orçamento do CPR, dando resposta a alguns problemas identificados.
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TODOS OS REQUERENTES DE PROTEÇÃO INTERNACIONAL APOIADOS PELO CPR

DURANTE A FASE DE ADMISSIBILIDADE RECEBEM APOIOS PECUNIÁRIOS REGULARES

PARA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTES, ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICAMENTOSA, 

APOIOS EM GÉNEROS ALIMENTARES, BEM COMO OUTROS APOIOS, DE CARÁCTER

EXCECIONAL PARA PESSOAS COM VULNERABILIDADES ACRESCIDAS.

Apoio jurídico;

Aconselhamento social;
Formação em Língua Portuguesa e Alfabetização;

Distribuição de produtos alimentares;
Banco de roupa e de outros bens doados;
Atividades desportivas e de lazer;
Biblioteca/mediateca;

Atividades de sensibilização sobre o asilo e refugiados;
Gabinete de Inserção Profissional (GIP);

Atividades desportivas e de lazer;

Para além do acolhimento de carácter transitório, o CAR1 continua a
prestar um conjunto diversificado de serviços, dirigidos não só aos
requerentes, mas também aos beneficiários de proteção internacional e à
comunidade local:

O CPR tem procurado funcionar numa lógica de intervenção integrada, de

serviço aos refugiados e à comunidade local: o auditório, o Espaço a Criança,

o GIP e o polidesportivo são valências e serviços que podem e são utilizados

pela comunidade local. 

Em 2019, a par do aumento significativo dos pedidos de proteção

internacional, que provocou a sobrelotação dos equipamentos, verificou-se

um aumento do tempo médio de permanência de requerentes de proteção

internacional em alojamento providenciado pelo CPR (4 meses), decorrente

da dificuldade de transição dos requerentes cuja situação jurídica se

enquadra no âmbito das atribuições de entidades parceiras após a fase de

admissibilidade. Assim, tornou-se necessário recorrer a alojamentos para

garantir o acolhimento a esta população.
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A situação descrita teve grande impacto, nomeadamente financeiro, pelo que o CPR ficou impossibilitado de assegurar o
acolhimento de novos requerentes em dois períodos distintos.

O CPR tem vindo a alertar as autoridades, nomeadamente a Presidência do Conselho de Ministros e os parceiros do Grupo
Operativo (nomeadamente SEF, ISS e SCML) para a falta de alojamento disponível e para a dificuldade de gestão de vagas
enquanto se mantém o acolhimento de requerentes que já deveriam estar sob apoio de outras entidades, o que levou à
necessidade de alojar os beneficiários em pensões e hostels que, apesar de cumprirem a sua função no imediato, não devem
ser utilizados como alojamentos de longa duração.

CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA DO CAR1

Durante o ano de 2019, foram apoiados pelo CAR1 cerca de 1.881 requerentes de proteção internacional, de 70 nacionalidades,
registando-se 1.438 novas entradas e 443 beneficiários transitados de 2017 e 2018. No total, o CAR1 apoiou 1.368 homens, 512
mulheres e 1 pessoa transgénero.

Verificou-se, assim, um aumento de 145% de requerentes encaminhados e acolhidos pelo CPR - de 990 em 2018 para 1.438
pessoas em 2019. O perfil do requerente mantém-se: sexo masculino, solteiro, que chega sozinho e em situação de carência
económica (no total dos beneficiários, 72,7% são homens, como se observa no gráfico adiante). Verificou-se também um
aumento do número de famílias.

Face ao aumento descrito, o alojamento representou uma responsabilidade operacional particularmente exigente. Acresce
ainda a circunstância de se tratarem de chegadas imprevisíveis, o que dificulta o planeamento e implica uma gestão logística
permanente.

No que respeita ao apoio para alojamento dos requentes de proteção internacional, 22% ficaram alojadas no CAR1 e 78%
foram encaminhados para alojamento externo ou ficaram alojados em casa de familiares/amigos (neste último caso,
recebendo apoio pecuniário para alimentação).

PRINCIPAIS ÁREAS DE INTERVENÇÃO SOCIAL

Em 2019, realizaram-se 4.199 atendimentos sociais aos requerentes e beneficiários de proteção internacional.  

Em sede de atendimento social, os temas mais abordados continuam a ser a saúde, a alimentação, a educação[1] e o

alojamento. A equipa social procede aos encaminhamentos de saúde [2], à mediação de conflitos nos locais de alojamento,

assim como à articulação interinstitucional necessária à intervenção social. De salientar, neste contexto, a articulação regular

com parceiros operacionais (ISS e SCML) assim como a colaboração na comunicação de notificações para comparência no

SEF, SCML, ISS, etc.

[1] O Departamento Social do CPR inscreve todos os menores em equipamentos escolares aquando da sua chegada, de modo a assegurar que continuam os seus estudos. Os adultos são

encaminhados para o Departamento de Integração com o objetivo de frequentarem, logo que possível, aulas de Português.

[2] Todos os requerentes de proteção internacional são encaminhados para o Centro de Saúde após a sua chegada e, quando necessário, é-lhes prestado apoio medicamentoso.

Homens
72.7%

Mulheres
27.2%

Outros
0.1%
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O perfil do
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mantém-se: sexo
masculino, solteiro,
que chega sozinho
e em situação de
carência económica
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No âmbito da estreita relação com o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) de Loures/Odivelas, também é assegurada a
vacinação dos requerentes, de acordo com o Plano Nacional da Vacinação. Os requerentes são encaminhados, igualmente,

para a realização de rastreio de doenças respiratórias, com o apoio do Centro de Diagnóstico de Pneumologia (CDP).

De realçar que em 2019, no âmbito da parceria com o Centro de Saúde da Bobadela/São João da Talha e com Delegação de
Saúde Pública (ACES Loures/Odivelas), em 2019, enfermeiros desta unidade prestaram semanalmente acompanhamento aos
requerentes de proteção internacional, no CAR1. De igual modo, um médico do Centro de Saúde e outros médicos voluntários.

Este acompanhamento é avaliado de forma muito positiva, permitindo dar atenção particular às mulheres e às crianças. 

Promoção da aquisição de competências sociais e parentais por parte das famílias refugiadas (em articulação com as suas
próprias experiências culturais) que as auxiliem no exercício da sua parentalidade plena no país de acolhimento;

Desenvolvimento de actividades lúdicas e educativas para as crianças, que promovam o seu reforço educativo e apoio aos
tempos livres, facilitando em simultâneo a participação dos seus progenitores nas actividades do Centro (considerando a
ausência de rede social de suporte aos mesmos no país de acolhimento);

Capacitação da equipa técnica para uma intervenção sensível junto de famílias provenientes de contextos culturais
diversos.

PROJETO “WE ARE FAMILY”

Considerando o aumento do número de agregados familiares, em particular situação de vulnerabilidade social, o CPR tem
procurado complementar a sua atuação com novos projetos inovadores que permitam consolidar o apoio aos requerentes,
melhorando-o nas suas diversas vertentes.

Neste âmbito, importa referir o projeto “We Are Family”, desenvolvido no âmbito do Prémio BPI La Caixa Infância, aprovado em
Julho de 2019, que tem como principais objetivos:

Uma das principais áreas problemáticas que requer o apoio das
Técnicas de Serviço Social é a habitação. De fato, após a fase inicial de
alojamento apoiada pelo CPR (no CAR1 ou em alojamento externo), a
maioria dos requerentes depara-se com grandes dificuldades em
encontrar um quarto/casa. 

Com efeito, a oferta habitacional é muito reduzida na região de Lisboa e
os preços muito elevados. Note-se que o apoio atribuído pelo ISS/ SCML
apenas permite aos requerentes de proteção internacional arrendarem
um quarto por cerca de €150/mês. 

Para além dos atendimentos individuais ou em grupo, foram realizadas
4 sessões temáticas dirigidas aos beneficiários relativas ao regulamento
do CAR1 e aos hábitos de higiene e de alimentação saudável.

No âmbito do Grupo Operativo e de acordo com o Protocolo em vigor, a
equipa do CAR1, elaborou e sinalizou 818 relatórios sociais, a que
correspondem 1.073 requerentes de proteção. Tal representou um
aumento significativo, já que em 2018 foram sinalizados 562 requerentes
através de  371 relatórios sociais.
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Delegação de Saúde Pública (ACES Loures/Odivelas), com vista ao cumprimento do Plano Nacional de Vacinação. Este
protocolo tem permitido a realização de diversos rastreios, nomeadamente HIV e Hepatites, com a colaboração da unidade
de saúde móvel da Pontinha;

CDP do Lumiar para rastreio de doenças respiratórias na carrinha-móvel, que se desloca regularmente ao CAR1;
Clínica Optocentro que prevê a realização de consultas de oftalmologia gratuitas e aquisição de óculos graduados sempre
que necessário;

LX Clinic Oral Care Center, que permite a realização de consultas aos MNA;

Laboratórios Joaquim Chaves e Germano de Sousa, no sentido de apoiar na realização de análises clínicas e outros meios
complementares de diagnóstico. 

Redes e Parcerias
 

Ao longo de 2019, o CAR1 continuou a trabalhar em parceria e em rede com várias organizações de âmbito local e nacional,
nomeadamente a rede de escolas públicas locais.

Quanto à saúde, e para além do Centro de Saúde de São João da Talha continuaram a vigorar diversos protocolos que
permitem assegurar melhor acompanhamento. Em 2019, vigoraram os seguintes protocolos: 

Na área alimentar destacamos a parceria com o Banco Alimentar Contra a Fome que permitiu reforçar o apoio a muitos
requerentes de proteção com géneros alimentares diversos. É um apoio extremamente importante para esta população, uma
vez serem insuficientes os apoios pecuniários. De igual modo, mantiveram-se os donativos alimentares concedidos pela
Pastelaria Torp em diversos eventos organizados pelo CPR.

Finalmente, na área do desporto, manteve-se o Protocolo com o Comité Olímpico Português (COP), que possibilita a inclusão
através do desporto e que proporciona muitos momentos de partilha.

Ao longo do ano, o CAR1 abriu as suas portas, recebendo inúmeros visitantes.
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CACR
CASA DE ACOLHIMENTO
PARA CRIANÇAS
REFUGIADAS

A Casa de Acolhimento para Crianças Refugiadas (CACR) foi adaptada para acolher 27 Menores Não Acompanhados (MNA).

Em 2019, o aumento de pedidos de proteção internacional em Portugal, também por parte de MNA, excedeu esta capacidade,

tornando-se necessário repensar o acolhimento destes menores.
Assim, na ausência de vagas no CACR, os MNA foram provisoriamente acolhidos nas outras estruturas de acolhimento do CPR:

CAR1 ou CAR2. 

No âmbito do modelo pedagógico “Criar/Raise” em que o acompanhamento dos jovens, de acordo com o seu
desenvolvimento, entra na última fase de capacitação para a autonomia, foi possível desenhar um novo plano de intervenção
experimental para cerca de 10 MNA. Concretamente, foi possível que estes MNA pudessem fazer esta preparação no CAR2, sob
a supervisão da CACR.

Desta forma, o CPR aumentou a capacidade de acolher MNA de 27 para 37 (27 CACR + 10 CAR2). Ainda assim, a necessidade foi
superior à capacidade de acolhimento/acompanhamento. Com efeito, em dezembro de 2019, o CPR acolhia 52 MNA. Já perto
do final do ano esta situação levou o CPR a alertar as entidades competentes sobre a situação e a solicitar que outras
entidades acolhessem novos requerentes.
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CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA 
 

Em 2019, o CPR acolheu 103 menores não acompanhados (MNA), dos
quais 82 eram do sexo masculino (80%) e 21 do sexo feminino (20%),

provenientes de 21 países (98% provenientes de países africanos e 2% de
países asiáticos).

De 2018 para 2019 transitaram 24 jovens, tendo sido registadas 79 novas
admissões durante este ano. Em 2018 registaram-se 40 novas
admissões.

Os MNA acolhidos tinham entre os 11 e os 19 anos de idade. Quanto às
suas habilitações literárias no momento da sua chegada a Portugal: 30%

dos menores não acompanhados chegaram sem escolaridade e 21%
frequentavam o 1º ciclo; 20% dos MNA frequentavam o 2º ciclo e 14%

frequentavam o 3º ciclo. Apenas 15% tinham frequentado o ensino
secundário.

 

Homens
79.6%

Mulheres
20.4%

Já em Portugal, 70 MNA ingressaram no sistema de ensino regular e profissional. Tendo em conta que as chegadas são
imprevisíveis, houve dificuldade na identificação de vagas no sistema de ensino para alguns deles. Com a intervenção da
DGESTE foram encontradas soluções formativas alternativas, nomeadamente a nível de cursos de Educação e Formação para
Adultos e Português para Falantes de Outras Línguas.
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Para além de educação formal e mediante interesse demonstrado pelos MNA, registaram-se várias ações de voluntariado e
estágios não remunerados, o que permitiu que 2 jovens saíssem da CACR com emprego e sem necessidade de apoio social e 1
outro tivesse conseguido iniciar a sua vida profissional ainda a residir na casa, o que facilitou o seu processo de integração.

Outro aspeto importante é o facto de 8 jovens terem conseguido obter o reconhecimento das suas competências, transitando
para autonomia de vida aos 16 anos, tendo 2 jovens sido transferidos para apartamentos de autonomia, da SCML.

Na sequência da realização de exames periciais médicos, 6 jovens foram considerados maiores de idade, tendo sido
transferidos para o CAR1. A média de permanência dos MNA, no CPR, foi de 174 dias, isto é, aproximadamente 6 meses. A taxa
de abandono foi de 28%.

PRINCIPAIS ÁREAS DE INTERVENÇÃO

Em 2019, efetuaram-se 1298 atendimentos sociais (1973 a internos e
25 a externos), 761 acompanhamentos a serviços e organizaram-se
65 atividades socioculturais/informação sobre a sociedade de
acolhimento.

Na Casa os jovens ensaiam rotinas que serão necessárias para uma
futura autonomia, recebem cuidados de saúde e são integrados no
sistema educativo/formativo e em atividades desportivas e
artísticas. De acordo com o seu perfil e vontade, participam em
ações e programas de voluntariado e estágios não remunerados e
são, igualmente, apoiados na integração profissional.

Para além do apoio direto aos jovens, a equipa da CACR continuou
a apostar numa intervenção mais abrangente, procurando
participar e dinamizar ações de sensibilização, informação pública
e formação. Durante o ano de 2019, podem destacar-se várias
iniciativas, nomeadamente entrevistas relativas ao acolhimento de
MNA, participação em conferências, como por exemplo “Migrações,
Desporto e Religiões”, conferência organizada pelo Comité
Olímpico Português e Internacional e II Conferência NOVASAUDE:

Migração e Saúde, organizada pela Escola Nacional de Saúde
Pública da Universidade Nova.

CACR

Redes e parcerias
 

Para a concretização dos objetivos da intervenção da equipa da
CACR tem sido fundamental a presença na Rede Social de Lisboa,

no Grupo Comunitário local, a articulação com diferentes
parceiros como o Comité Olímpico de Portugal, Optocentro, CISV,

entre outros, num total de 51 parceiros a nível local e nacional. 

O CPR faz ainda parte do “Separated Children European
Programme” (SCEP), o que permite a partilha contínua de
experiências e elaboração de propostas nestes domínios.
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CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA 
 

Em 2019, o CAR2 apoiou 166 refugiados reinstalados enquadrados em dois
projetos de reinstalação “Reinstalação, uma experiência que pode mudar a
vida dos refugiados (PT/2017/FAMI/144)” e “Reinstalação, uma Nova
Oportunidade (PT/2018/FAMI/362)”, dos quais a maioria eram mulheres,
conforme gráfico à esquerda. Cinquenta e um por cento (51%) dos acolhidos
são crianças. Um Caso Individual (CI) reinstalado está a ser apoiado pelo CPR
no âmbito de uma transferência entre entidades de acolhimento (Protocolo
com o ACM). A taxa de abandono foi de 7%.

É notório o sucesso do Programa Nacional de Reinstalação na prossecução do
seu objetivo central de proporcionar proteção internacional aos seus
beneficiários mediante a tutela dos respetivos direitos fundamentais e a oferta
de perspetivas de integração e de vida condigna e em segurança em Portugal.

O Centro de Acolhimento para Refugiados (CAR2) do CPR é uma resposta social transitória para refugiados chegados a
Portugal no âmbito de programas de reinstalação, requerentes recolocados e provenientes de resgates no mar Mediterrâneo,

por barcos humanitários que assegura necessidades materiais psicossociais básicas, nomeadamente alojamento, alimentação,

apoios pecuniários e serviços médicos, durante a primeira fase no país de acolhimento (3 meses - 6 meses).
 

Constitui igualmente, um ponto de atendimento permanente e multidisciplinar para os refugiados reinstalados.
 

Metodologicamente, o CAR2 favorece um emparelhamento adequado entre o perfil dos refugiados e o contexto de
acolhimento, permitindo um melhor ajustamento e adequação dos perfis em função das respostas. Assim, o emparelhamento
entre perfis e vagas é apoiado através da partilha de informação em tempo real com a equipa do CPR em Loures.

CAR2
CENTRO DE
ACOLHIMENTO PARA
REFUGIADOS

Relatório de Atividades 2019
Conselho Português para os Refugiados

Apoio social e gestão de casos;
Apoio para o emprego e integração;

Aconselhamento jurídico;

Formação em Língua Portuguesa e Alfabetização;

Desenvolvimento de ações de promoção e intervenção em
saúde mental;
Distribuição de produtos alimentares (com o apoio do Banco
Alimentar);
Banco de roupa e de outros bens doados:
Atividades desportivas e de lazer;
Lavandaria/engomadoria;

Cozinha partilhada para preparação de refeições;
Atividades de sensibilização sobre reinstalação e refugiados.

O CAR2 providencia aos seus beneficiários os seguintes serviços:
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51.9%

Homens
48.1%
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Em 2019, o CAR2 realizou 982 atendimentos sociais a refugiados reinstalados e requerentes provenientes de Barcos
Humanitários. Do acompanhamento prestado realça-se o trabalho de mediação com diferentes serviços e agências,
nomeadamente no âmbito de acesso a saúde, educação e outros como Autoridade Tributária e ISS. A procura de habitação foi
também uma questão central deste departamento.

 

No que concerne ao trabalho com os menores, o CAR2 procede à inscrição de todos os menores nos estabelecimentos escolares
imediatamente após a sua chegada, e mantém contactos regulares com os mesmos. Acresce, ainda, a dimensão de trabalho
diário na gestão de expectativas, promoção de autonomia e desenvolvimento de competências de conhecimento e navegação
na comunidade portuguesa.

 

Ao nível da saúde, durante o ano de 2019, o Centro contou com o apoio do Centro de Saúde da Bobadela/São João da Talha,

com a Delegação de Saúde Pública (ACES Loures/Odivelas) e com o CDP do Lumiar para rastreio de doenças respiratórias, com o
apoio da Carrinha-móvel, que se desloca ao CAR2 sempre que necessário.

Em 2019, e no que concerne ao acolhimento de refugiados provenientes de resgates no mar Mediterrâneo, o CAR2 recebeu
27 pessoas, maioritariamente homens, provenientes da Eritreia e Sudão, mas também Egito, Camarões e Costa do Marfim,

num total de 11 nacionalidades. Estes são apoiados através de Protocolos assinados com o ACM, via lump sums. A taxa de
abandono foi de 42,8%.

Por último, a par do acolhimento de refugiados reinstalados e requerentes provenientes de barcos humanitários, o CAR2
acolheu 10 MNA, apoiando, desta forma, a CACR, numa altura em que aumentou significativamente o número de requerentes
de proteção internacional MNA. Coube ao CAR2 apoiar a pré-autonomia destes jovens, em estreita colaboração com a CACR
e o CAR1.

PRINCIPAIS ÁREAS DE INTERVENÇÃO – 

UNIDADE DA REINSTALAÇÃO (UNIR):
Apoio social. Integração. Cafetaria do Conhecimento.

CAR2
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Integração

Durante o ano em análise, foram realizados 327 atendimentos de apoio ao emprego e formação profissional. Paralelamente,

também foram organizadas 32 sessões de informação e orientação cultural no CAR2 ao longo de 2019, abrangendo 60
refugiados reinstalados. Estas sessões focaram-se na integração do mercado de trabalho, acesso a serviços em Portugal (por
exemplo, saúde, educação, emprego, ...), empoderamento das mulheres, gestão do orçamento familiar, entre muitos outros.
Foram, ainda, organizadas sessões de literacia energética (com o apoio da Fundação EDP) e empoderamento pelas artes
através da dinamização de Sessões de Expressão Dramática (SED).

 

A partilha de experiências e boas práticas de integração entre todos os municípios que implementam a reinstalação apoia
um entendimento mais aprofundado de como melhorar a prestação de serviços e os resultados da integração. Assim, durante
o período em análise, o CPR manteve Protocolos de Cooperação com os municípios da Amadora, Castelo Branco, Guimarães,
Loulé, Salvaterra de Magos e Sintra. 

 

No que diz respeito à promoção e intervenção em saúde mental, foram dinamizadas 18 sessões do Grupo Aberto promovidas
pelo Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa e que contaram com a frequência de 89 participantes.

Cafetaria do Conhecimento 
No âmbito da Cafetaria do Conhecimento foram realizadas diversas atividades, destacando-se a Festa de Halloween e a Festa
de Natal, organizadas com o intuito de promover momentos de partilha com vista ao incentivo da coesão do grupo de
residentes do CAR2 e a equipa técnica. Acresce ainda o propósito de partilhar com os residentes tradições do país de
acolhimento. Com este mesmo intuito, realizou-se o Almoço dos Bons Vizinhos, que além de contar com a participação dos
residentes deste centro, reuniu representantes da comunidade e dos serviços/instituições locais, criando assim um momento
de partilha informal.
 

Em todas estas atividades verificou-se forte adesão por parte dos residentes do CAR2. Realizaram-se, ainda, atividades
mensais dirigidas ao grupo de MNA alojados no centro. Neste contexto importa realçar o  Jantar-Convívio  e o passeio ao
Parque das Nações com cinema e almoço, ocasiões através das quais se procurou reforçar a relação entre os jovens e a equipa
técnica.

Redes e parcerias 
Em 2019, o CAR2 recebeu dezenas de visitas e a sua equipa participou em inúmeras atividades, sobretudo relacionadas com o
acolhimento e integração de refugiados reinstalados, num total de 161 iniciativas. Tal como referido, reforçamos o apoio
inexcedível durante todo o ano do Centro de Saúde da Bobadela/São João da Talha, da Delegação de Saúde Pública (ACES
Loures/Odivelas), do CDP do Lumiar e do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, que, como referido, desenvolveu ações de
promoção e intervenção em saúde mental no CAR2. 

Em 2019, contámos também com o apoio do Comité Olímpico que promoveu momentos de grande convívio e boa
disposição. 

Não há dúvida que uma integração relevante acontece a nível local. Constata-se que as estruturas locais já existentes são mais
que suficientes para responder às necessidades desta população, não sendo necessário multiplicar serviços. É muito
inspirador ver o envolvimento das comunidades na criação de respostas locais às questões que afetam o bem-estar dos
refugiados, sobretudo em contextos sem qualquer experiência prévia de acolhimento, como é o caso de cidades como
Guimarães, Castelo Branco ou Loulé, para nomear apenas algumas.
 

18

CAR2

Relatório de Atividades 2019
Conselho Português para os Refugiados



O Gabinete de Inserção Profissional (GIP)
 

O Gabinete de Inserção Profissional (GIP) do CPR iniciou a sua actividade em 2007, ainda como UNIVA, numa parceria com o
Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), com o principal objetivo de promover a (re)integração profissional de
jovens e adultos desempregados (cidadãos portugueses, imigrantes e requerentes/beneficiários da proteção internacional).
 

Considerando o seu público-alvo, este projeto tem vindo a revelar-se estruturante na atividade do CAR, ao promover uma
dinâmica intercultural no território através da convivência e desenvolvimento de atividades conjuntas, reforçando os laços
sociais e o sentido de pertença a uma comunidade coesa.

 

Em junho de 2019, celebrou-se o contrato de objetivos da 4ª Edição da rede GIP, de 2019-2021. No âmbito da sua atividade, o
GIP tem assim, dado seguimento ao apoio prestado aos requerentes e beneficiários de proteção internacional no seu
processo de integração, salientando-se a sua situação de elevada vulnerabilidade e a consequente necessidade de um
acompanhamento individualizado e técnico, que a maioria dos serviços existentes ao nível do emprego não está em
condições de dar.
 

Em termos estatísticos, em 2019, registaram-se 245 novas inscrições individuais, a par do acompanhamento prestado a
candidatos inscritos em anos anteriores que ainda apresentavam necessidades formativas e/ou laborais, e outros utentes
inscritos no Centro de Emprego de Loures – Odivelas que contactaram o serviço por diversas vias (email, presencial ou
telefonicamente) sem, contudo, efetivar uma inscrição para acompanhamento individual.
 

À semelhança de anos anteriores, destacou-se uma enorme diversidade de países de origem, registando-se 39 nacionalidades
no total de candidatos inscritos, sendo as mais significativas Angola (55), Portugal (33), seguindo-se países como a Ucrânia (15),

Venezuela (13), Irão (9) e Guiné-Bissau (9) e Guiné-Conacri (9).

INTEGRAÇÃO
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Relativamente à faixa etária, a maioria dos utentes tinha entre os 31 e os 54 anos de
idade, correspondendo a mais de 50% dos inscritos. Ao nível da escolaridade
mantém-se a predominância de habilitações literárias mais elevadas, com 161
pessoas com habilitações literárias maiores ou iguais ao 12º ano.  

Destas, 61 concluíram o ensino superior e 23 tinham frequência universitária. Os
candidatos com habilitações compreendidas entre o 9º e o 12º ano, foram 46. Entre
o 6º e o 9º ano, este número rondou as 18 pessoas, existindo 5 pessoas que eram
iletradas. No entanto, dos candidatos que concluíram as suas habilitações no
estrangeiro, apenas um número pouco significativo de pessoas apresentou
documentos comprovativos das suas habilitações.

Dos candidatos inscritos, 125 não possui a documentação comprovativa das suas
habilitações, o que dificulta o processo de reconhecimento dessas habilitações em
Portugal e o encaminhamento para oferta formativa por parte do IEFP, onde é
exigido este documento para poderem frequentar formação profissional.
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Ao nível da experiência profissional, os candidatos inscritos apresentavam múltiplas experiências profissionais, sendo as
principais categorias: Comércio (60), Restauração e hotelaria (26), Construção Civil, Obras Públicas e Urbanismo (28), Serviços
Financeiros/administrativos (20), Conservação e manutenção (19), Serviços Financeiros/administrativos (20), Educação,

Pedagogia e Animação (27).

Em 2019, realizaram-se cerca de 51 sessões coletivas de informação, 13 sessões de divulgação de oferta e planos formativos, 16
sessões de técnicas de procura de emprego, 361 pessoas em tutoria na procura de emprego individual, 230 pessoas
encaminhadas para medidas de emprego ou formação, registaram-se 27 ofertas de trabalho, num total de cerca de 2893
atendimentos individuais.

Projeto “Partilhar para empregar”
 

De acordo com os objetivos prioritários previstos no Programa Nacional do Fundo de Asilo, Migração e Integração (FAMI),
este projeto visa apoiar a integração socioprofissional dos requerentes e beneficiários/as de proteção internacional,
promovendo uma cultura empresarial de apoio à integração desta população em Portugal.

Deste modo, partindo da consciência de que o apoio à empregabilidade constitui uma ferramenta fundamental na garantia
dos direitos humanos, o projeto pretende identificar questões culturais que podem ter impacto no acesso ao mercado
laboral e/ou na manutenção do posto de trabalho, bem como promover a inovação ao nível do relacionamento institucional
com as entidades empregadoras, com vista ao estabelecimento de um espaço de partilha e aproximação entre os refugiados e
o tecido empresarial da sociedade de acolhimento.

Em 2019, no âmbito deste projeto, foram desenvolvidas as seguintes ações, :

- 3 Ações de Capacitação em Cultura Organizacional Portuguesa, em que participaram 41 requerentes, de 16 nacionalidades;

- 4 Ações de Capacitação em Obrigações Relacionadas c/ Emprego, em que participaram 55 requerentes, de 21 nacionalidades;

- Brunches com empresas:
1.      Teleperformance (15 Participantes – 7 Nacionalidades, que facilitou 5 colocações);
2.      Grupo Onyria (12 participantes – 9 Nacionalidades diferentes).
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Aprendizagem da língua Portuguesa
 

A aprendizagem da língua é essencial para quem tem de recomeçar uma vida nova no país de acolhimento e condição
fundamental para o sucesso da sua inclusão em Portugal. Perante um aumento significativo de pedidos de proteção
internacional e o acelerado ritmo de chegadas de reinstalados ao longo de 2019, o CPR foi organizando cursos de Português
Língua Estrangeira (PLE) e Alfabetização para Estrangeiros procurando desenvolver e melhorar as competências linguísticas e
comunicativas dos recém-chegados. 
 

Assim, foram ministradas cerca de 2551 horas de formação em três locais de formação: CAR1, Sala de Formação na Av. Vergílio
Ferreira e CAR2, abrangendo um total de 604 alunos, dos quais 450 espontâneos e 154 reinstalados, de diferentes
nacionalidades.
 

Realizaram-se 49 ações de formação, no âmbito dos seguintes projetos FAMI: Português Para Ti - Ref.ª PT/2018/FAMI/293,

Uma experiência que pode mudar a vida dos refugiados – Ref.ª PT/2017/FAMI/144 e Reinstalação, uma Nova Oportunidade –

Ref.ª PT/2017/FAMI/362.

 

No quadro destes projetos, a equipa PLE contou com 6 formadores, tendo admitido ao longo do ano 3 novos formadores
externos, que beneficiaram de formação prévia sobre os métodos pedagógicos, as estratégias e os procedimentos da
organização, através da plataforma e-learning do CPR e da orientação e acompanhamento dos dois professores efetivos.

LÍNGUA
PORTUGUESA E
COMPONENTE
SOCIOCULTURAL
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Um dos aspetos distintivos dos cursos de PLE ministrados no CPR, e
muito apreciado pela população apoiada, é a sua forte componente
sociocultural, dando a conhecer tradições e costumes, datas festivas
e históricas em contexto de sala de aula, visando a descoberta do
país de acolhimento e do seu património histórico, sociocultural e
paisagístico. 

Nesse sentido, são organizadas atividades variadas de conhecimento
e partilha que favoreçam o processo de inclusão e a participação
ativa dos refugiados na sociedade portuguesa. 

Ao longo de 2019, foram dinamizadas 20 atividades, que abrangeram
mais de 700 refugiados, também graças à conjugação de vontades e à
generosidade de várias instituições públicas e privadas.
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Atividades socioculturais no âmbito da
formação PLE em 2019
 

Outro traço distintivo dos cursos de PLE no CPR
é a realização de sessões de expressão
dramática, dinamizadas pela coordenadora
PLE, recorrendo a jogos, exercícios de
concentração, improvisações, canções, tendo
em conta as áreas temáticas dos programas de
formação. Estas sessões decorreram
semanalmente, de março a outubro, no
auditório do CAR1 e na Cafetaria do
Conhecimento do CAR2, num total de 48
horas.

Para além das atividades socioculturais acima
listadas, a importância da prática e usufruto da
arte pelos requerentes e beneficiários de
proteção motivou a participação dos
professores e dos requerentes e beneficiários
de proteção nos seguintes eventos:
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No âmbito do projeto “Aprender Comunicar Partilhar”, financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, prosseguiu a
compilação de exercícios e metodologias aplicadas ao longo do projeto PARTIS ”Refúgio e Teatro: dormem mil gestos nos
meus dedos", criando o Caderno de Práticas Teatrais para a Aprendizagem da Língua para publicação online, em português e
inglês, da responsabilidade da atriz/encenadora Sofia Cabrita e da professora de PLE, Isabel Galvão, com ilustrações de Emma
Andreetti, tradução de Carlos Jacques e composição gráfica de Eduardo Pulido. 

 

Ainda no âmbito deste projeto, tendo em vista partilhar métodos e estratégias de ensino-aprendizagem desenvolvidas pelo
CPR, foram efectuados 2 cursos "Ensino-Aprendizagem em Contextos Multiculturais", em formato b-learning, dirigido a
professores e outros técnicos que trabalhem em contextos multiculturais, em diferentes municípios do país, com a duração
de 21 horas e 2 sessões presenciais, respectivamente. Cento e vinte e três formandos terminaram a formação efetuando uma
avaliação global muito positiva.
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REFUGIACTO

Em 2019, o RefugiActo completou 15 anos. Perante diversos constrangimentos relacionados com a situação clínica e alterações
na vida pessoal e profissional de alguns elementos, o foco centrou-se na rede de apoio e suporte, de “família teatral”, que o
Refugiacto também constitui, deixando para o segundo semestre as dinâmicas teatrais e o desenvolvimento do trabalho em
curso. Ainda assim, três elementos do grupo participaram na instalação “Narciso”, da artista cubana Tania Bruguera, na BoCA
bienal.
 
Perante tais circunstâncias, aproveitou-se o momento, para reflexão e debate, aberto a recém-chegados interessados na
prática teatral, dando a conhecer o trabalho desenvolvido pelo RefugiActo e os desafios e compromissos que isso implica.

Consequentemente, foram agendados convívios e encontros de trabalho visando um maior conhecimento uns dos outros e
das vivências que cada um quisesse partilhar. E é com base nestas histórias, recontadas e dramatizadas em pequenos grupos,
que todos se apropriam do que aconteceu ou continua a acontecer algures, em países geradores de refugiados, como p.ex. no
Congo, no Irão, no Iraque, na Venezuela ou na Ucrânia, de onde são provenientes os novos elementos. 



Sensibilizar o público em geral, os nossos parceiros, os Media, técnicos e outros stakeholders para a situação dos refugiados em
Portugal e no mundo, assim como disseminar o trabalho do CPR em prol desta população são os objetivos essenciais do
sector da informação e divulgação pública deste Conselho. Assim, ao longo do ano, foram desenvolvidas iniciativas de
informação e formação com o objetivo criar uma sociedade mais consciente e informada para o asilo e os refugiados.
 

Destaca-se, em 2019, o trabalho desenvolvido junto dos estabelecimentos de ensino, escolas e universidades, a publicação e
disseminação de materiais informativos sobre asilo e refugiados e as iniciativas de advocacia com o objetivo de influenciar
políticas públicas e sensibilizar os decisores políticos nacionais para os desafios do acolhimento e integração dos refugiados. 
 

Ao longo do ano, o CPR impulsionou reuniões de trabalho com o MAI, o MTSSS, autarquias, SCML, ACM, Instituto de Emprego
e Formação Profissional, entre outras. A nível internacional, o CPR manteve encontros regulares com o ACNUR e com a OIM  e
reuniu com organizações congéneres no âmbito de projetos internacionais e com o ECRE e com o IRC, entre muitos outros.

INFORMAÇÃO
PÚBLICA
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Comemoração do Dia Mundial do Refugiado 
| 20 de junho de 2019

O dia 20 de Junho, Dia Mundial do Refugiado (DMR),

celebra a coragem e a resiliência dos refugiados, mas
também de quem lhes presta apoio. A deslocação
forçada é hoje um fenómeno global e todos os dias
são dados grandes e pequenos passos de assistência e
solidariedade para com os refugiados. 
 

Para celebrar o DMR, o CPR juntou-se ao ACNUR e
desafiou o público em geral, mas também
organizações da sociedade civil, comunidades,
voluntários, financiadores, empresas, autarcas, entre
outros, a dar um passo com os refugiados - caminhar,
correr, dançar ou pedalar em apoio aos refugiados.

A convite do CPR, os Presidentes das Câmaras Municipais de Loures e Lisboa juntaram-se a refugiados e
equipa técnica do CPR e, em conjunto e simbolicamente, deram um passo pelos refugiados, no dia em que
se renova a esperança por um futuro melhor para os refugiados.
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Mesa Redonda Internacional 
“Patrocínio Privado de Refugiados em Portugal” 

O CPR, em conjunto com a Embaixada do Canadá, organizou, em dezembro de 2019, a mesa-redonda relativa ao "Patrocínio
Privado de Refugiados em Portugal", uma iniciativa que reuniu especialistas de instituições locais e internacionais com
experiências na área do acolhimento de refugiados. Com mais de quatro décadas de experiência na área de patrocínio
privado em projetos dirigidos a refugiados, o Canadá tem sido uma referência em boas práticas no acolhimento, na
integração e também no envolvimento da comunidade no processo de reinstalação.

 

Ao reconhecer os resultados positivos do patrocínio privado, a União Europeia tem incentivado os Estados a ampliarem as
suas iniciativas e a estreitarem o diálogo com as instituições privadas. Incluir o patrocínio privado aos programas que já
contam com o apoio governamental pode ajudar a promover a integração dos refugiados na sociedade. Tal poderá ser o caso
de Portugal.
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Festa anual do CPR

No final de cada ano, o CPR organiza uma festa-convívio. Por razões operacionais a festa referida decorreu em fevereiro na
Biblioteca de Marvila em Lisboa. 

 

Refugiados e requerentes de proteção internacional, voluntários, amigos e colaboradores do CPR confraternizaram, num
evento com muita música de diferentes países. Esteve também presente a prosa, com o texto “Eu gosto de Portugal” lido em
português e em árabe, bem como a poesia, com poemas de Léopold Sédar Senghor e de Sophia Mello Breyner Andresen.

 

O RefugiActo saudou o auditório com um vídeo. Para terminar, a música portuguesa também alegrou a festa, com “Meu amor
de longe”, cantada pelo coro do CPR – “Os Desafinados”.   Seguiu-se o lanche com os aromas, cores e sabores de diferentes
partes do mundo: Irão, Síria, Somália, Sri Lanka e Portugal.
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Sensibilização nas escolas 

As ações do CPR nas escolas têm como objetivo informar e
sensibilizar para as causas das deslocações forçadas e o asilo, e
tornar os estudantes conscientes dos desafios da proteção dos
refugiados e a importância do acolhimento. 

 

Ao longo do ano, este Conselho realizou um total de 15 sessões em
12 estabelecimentos de ensino diferentes, onde participaram perto
de 1.000 jovens. Estas sessões são de extrema importância, pois
criam uma conscientização para a causa dos refugiados e ajudam
os alunos a descobrir os problemas concretos que os refugiados
enfrentam, através do debate que permite a desconstrução de
alguns mitos que existem a este respeito.
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Media e internet

Desde  1995 que o CPR tem presença ativa e contínua na Internet. Ao longo destes anos, foram sendo realizadas
atualizações importantes para manter relevante a nossa presença online. 2019 é disso exemplo com uma completa
reformulação ao website www.cpr.pt, tanto a nível gráfico, como a nível de sistema, utilizando agora o WordPress. As redes
sociais são ferramentas importantes para o aprimoramento do diálogo com a sociedade civil e demais organizações sociais
através dos canais oficiais no Facebook (facebook.com/cprefugiados), Twitter (@CPRefugiados) e Instagram
(@conselho_portugues_refugiados).
 

Através do seu website principal, www.cpr.pt, o CPR procura sensibilizar o público em geral para a problemática do asilo
com a produção de conteúdos próprios e a tradução e adaptação de materiais do ACNUR e do ECRE. Procura-se também
refletir toda a atividade do CPR nas áreas do acolhimento e integração de requerentes e beneficiários de proteção
internacional.
 

O subsite  www.cpr.pt/help, guia eletrónico dirigido a todos os refugiados e requerentes de proteção, especialmente
desenhado para ser consultado com recurso a telefones (smartphones) e outros dispositivos de pequeno porte e baixa
largura de banda, continuou a ser desenvolvido e atualizado ao longo do ano de 2019.

 

Quanto aos Media, o CPR manteve contactos regulares e organizou eventos para aumentar a consciencialização sobre os
problemas que afetam os refugiados e a proteção internacional em Portugal e no mundo. Em 2019, 96 artigos foram
dedicados a questões de proteção e refugiados. O CPR respondeu a vários pedidos de Órgãos de Comunicação Social
(rádio, TV, jornais, meios de comunicação on-line) para comentar a realidade nacional em relação à proteção, a saber, o
crescente número de chegadas em Portugal, a situação de MNA e a campanha #vesteronaldo. Os desembarques, como a
chegada de requerentes de proteção internacional de nacionalidade marroquina, via marítima, ao Algarve, também
ocupou um espaço relevante na comunicação social, no final do ano passado.
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O Espaço “A Criança” (Berçário, Creche e Jardim-de-Infância) conta com mais de uma década de funcionamento dedicando-se
às crianças e famílias da comunidade refugiada e da comunidade local, pretendendo ser um espaço de excelência e
referência na educação, acolhimento e integração.

Temos como especificidade o facto de ser a única valência no país com competências técnicas e pedagógicas para acolher
crianças refugiadas em idades precoces, juntamente com crianças portuguesas e imigrantes, oferecendo um espaço único de
convívio e desenvolvimento que estimula atitudes construtivas relativamente às diferenças multiculturais. 
 

As famílias são chamadas a participar no seu Projeto Educativo, num ambiente de segurança e respeito, em que se tem
conseguido integrar a cultura dos diferentes países com a cultura portuguesa, incorporando atividades que favorecem uma
visão aberta e diversificada da sociedade. 

 

O projeto multicultural do Espaço “A Criança” integra crianças de 23 nacionalidades num universo de 77 crianças.
Na creche existem 3 salas: Sala Cu-cu bebé, Sala Já sei Andar e Sala Exploradores, num total de 37 crianças, no Jardim-de-

Infância 2 salas heterogéneas: Sala Eu e os meus amigos e Sala Crescemos Juntos num total de 40 crianças.
 

A génese da criação do Espaço “A Criança” teve por base o desenvolvimento de atividades estruturadas, permitindo um maior
convívio e relação entre todas as crianças com o intuito de perspetivar a mudança de atitudes nas relações interculturais - e
criando, assim, formas inovadoras de combate ao racismo e à xenofobia desde tenra idade.

ESPAÇO "A
CRIANÇA" -
CRECHE
E JARDIM DE
INFÂNCIA
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Desta forma pretende-se não só sensibilizar as
crianças, como também as suas famílias e a
comunidade envolvente, para a integração e
acolhimento de diferentes culturas e hábitos,
procurando melhorar e desenvolver competências
sociais e emocionais das crianças em idade pré-

escolar num ambiente educativo intercultural.
 

Ao longo de 2019 realizaram-se diversas atividades
que envolveram a comunidade e diversos Parceiros
(Câmara Municipal de Loures, Rede Social da União
de Freguesias e Sociedade Civil) através de diversos
projetos e atividades, como o Projeto “Círculo
Mágico” e o Projeto Sócioeducativo “Imaginando o
Amanhã Juntos”, que têm como objetivos: 

- Ajudar os pais a tomarem uma maior consciência
deles próprios e das crianças, privilegiando o
reforço positivo, calmo e afectuoso, que ajude no
desenvolvimento saudável dos seus filhos,
priorizando o percurso da criança no sentido da
autonomia;

- Apoiar a parentalidade aumentando a capacidade de antecipação, regulação e confiança dos pais.;
- Capacitar os pais para a integração no novo contexto cultural e promover um ambiente positivo emocionalmente seguro.



Acordos e Protocolos

Em 2019, o CPR continuou a ser parceiro operacional do ACNUR em Portugal, organização internacional com a qual mantém
um Acordo de Cooperação desde 1993.

O MAI, através do SEF, mantém, desde 1998, Protocolo de Cooperação com o CPR, destinado a apoiar as actividades da
organização.

O CPR manteve os Acordos de Cooperação Atípico e Típico com o Instituto de Segurança Social, I.P., através do Centro Distrital
de Segurança Social de Lisboa (CDSSLx) e com a DRELVT, para o Centro de Acolhimento para Refugiados (CAR) e Espaço “A
Criança”, respectivamente.

O CPR possui, desde 2007, uma parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), que co-financia o
Gabinete de Inserção Profissional (GIP), tal como anteriormente referido.

A manutenção do funcionamento do Centro de Acolhimento para Crianças Refugiadas (CACR), em 2019, foi possível através de
uma verba disponibilizada com a celebração de Protocolo de Colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa.

 
PROJETOS E
APOIOS
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Em 2019, o CPR contou com o apoio financeiro do FAMI, no âmbito do Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020, gerido pela
Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) enquanto Autoridade Responsável e pelo ACM enquanto
Autoridade Delegada, tendo desenvolvido durante o ano os seguintes projetos:

Tal como anteriormente referido, em 2019 o CPR foi premiado com o Prémio BPI "La Caixa" -

Infância, pelo Projecto "We are Family", que pretende promover a melhoria da qualidade de
vida, através da promoção da aquisição de competências sociais e parentais das famílias
refugiadas acolhidas. (Mais informação no capítulo referente ao CAR1 do presente relatório).

Em 2019, deu-se ainda continuidade ao desenvolvimento do: Proj. nº MRF-11-G-PRT –

"Construção de um Centro de Acolhimento para Refugiados (Loures) e extensão da Casa de
Acolhimento para Crianças Refugiadas (Lisboa)", financiado pelo Banco de Desenvolvimento do
Conselho da Europa – CEB com o apoio do Governo português.

Em 2019, deu-se igualmente continuidade ao projeto “Combater a pobreza energética dos
refugiados em Portugal“ que tem por objetivo promover ações de sensibilização em literacia
energética e equipar os espaços comuns do CAR1 do CPR com aparelhos de climatização de
forma a melhorar o conforto térmico dos residentes e atenuar riscos de precariedade energética
junto das suas famílias. 
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SEE.TELL.LISTEN:  Improving refugees'  digital literacy through
photovoice and storytelling (2018-1-PT01-KA204-047359)
 

O projeto SEE.TELL.LISTEN, iniciado em 2018, visa a capacitação e inclusão social de refugiados através da aquisição de
ferramentas em Literacia Digital e do desenvolvimento de métodos de Photovoice e Storytelling. O projeto pretende, assim,

que os refugiados criem e moldem as narrativas sobre as migrações forçadas, desenvolvendo um sentimento de domínio
sobre as suas próprias histórias de vidas, ao mesmo tempo que promove a requalificação e aperfeiçoamento profissional
através da educação não-formal. 
 

Em 2019 compilou-se o Catálogo de Boas Práticas e organizou-se o Curriculum, com os respetivos Módulos de Literacia
Digital, Photovoice e Storytelling. Os parceiros do projeto reuniram-se em julho em Nápoles, Itália, para uma Reunião de
Avaliação Intermédia e Visita de Estudo, onde foram acolhidos pelo parceiro italiano, LESS Onlus. No final do ano, tiveram
lugar em Portugal e Itália os Pilotos dos Cursos em Literacia Digital, Photovoice e Storytelling. Em Portugal foram 15 os
participantes no Piloto, e outros mais irão participar nos novos cursos a realizar em 2020.

 

Mais informações sobre este projeto e as suas atividades podem ser encontradas no website e redes sociais do projeto:

www.seetell-listen.com/ www.facebook.com/seetellisten/

EURITA
 

No âmbito da parceria estabelecida com o International Rescue Committee (IRC) o CPR iniciou a sua participação no
projeto EURITA - European Resettlement and Integration Technical Assistance Project. Este projeto visa a prestação de
formação a técnicos dos serviços locais de norte a sul do país no que respeita às boas práticas em matéria de acolhimento
e integração de refugiados reinstalados em Portugal.
Assim, em 2019 o CPR apoiou a organização da formação inicial, ministrada por técnicos do IRC e preparou a sua
intervenção junto dos diferentes municípios através de um levantamento dos principais stakeholders a nível nacional e das
suas principais necessidades em matéria de formação.

 

 

RESILIENT AND UNITED 
 

RESET é uma campanha baseada em estratégias de comunicação multinível para a construção de narrativas alternativas
como prevenção aos processos de radicalização em Portugal. Lançada oficialmente em Julho de 2019 e com final previsto
para Dezembro de 2020, a campanha é parte do projeto Resilient and United, cofinanciado pela União Europeia.

 

Após a realização de  pesquisas e diagnósticos, bem como os  encontros com  stakeholders  do Projeto  foi possível
estabelecer o público-alvo da Campanha e assim disseminar os depoimentos e informações que alertam para os riscos aos
processos de radicalização e oferecem narrativas alternativas ao fenómeno.  Os materiais  nos formatos de  audiovisual
e de texto estão disponíveis no site da Campanha e nas plataformas de redes sociais.
 

Para além da  plataforma  on-line foram estabelecidas  atividades presenciais,  a exemplo de sensibilizações com a
participação da comunidade escolar, voluntários e técnicos sociais. Os resultados destes encontros servirão de base para o
lançamento, em 2020, dos seguintes contributos da Campanha: Plano de Capacitação, Folheto com as melhores práticas
em Portugal, estabelecimento da Rede de Stakeholders e, por fim, as diretrizes para a produção e a execução de um Plano
de Ação Nacional de combate à radicalização.
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CAR
30.9%

CAR2
21%

Sede
17.3%

Creche
17.3%

CACR
13.6%

Mulheres
68.3%

Homens
31.7%

Em 2019, o CPR manteve a tendência de anos anteriores, revelando um crescimento no seu número de trabalhadores, tendo
em conta as necessidades e o impacto do contexto de protecção em Portugal. À data de 31 de dezembro de 2019, o CPR
apresentava uma equipa de 82 trabalhadores oriundos de diversos países e culturas, espelhando os valores, a visão e a missão
da organização.

A maior concentração de trabalhadores encontra-se no CAR1 com 25 trabalhadores. Sucede-se o CAR2, com 17 trabalhadores.
68,3% dos trabalhadores do CPR são mulheres.

 
RECURSOS
HUMANOS
DO CPR EM 2019
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A maioria dos colaboradores possui uma
licenciatura, sendo a área das Ciências
Sociais e do Comportamento a mais
representativa.

Em 2019, verificou-se um acréscimo de 31%
face ao ano anterior em horas de formação
profissional, dedicadas a temáticas
relacionadas com a atividade do CPR.

Estagiários e voluntários

No decorrer de 2019, o CPR recebeu 22 estágios académicos, provenientes de 15 entidades e instituições de ensino nacionais e
estrangeiros.

Em 2019, o CPR contou ainda com o contributo valioso de 15
voluntários/as. Pessoas que, de forma abnegada, dedicaram o seu tempo
no apoio aos requerentes e refugiados.

UM GRANDE BEM HAJAM!!



"A missão do CPR é clara, com um percurso
que nos orgulha. Embora 2019 tenha sido difícil,
devido à necessidade de multiplicar as
respostas e, sobretudo, à instabilidade
financeira que o referido contexto provocou,
evoluímos, trabalhando juntos. É esse espírito
de luta e aprendizagem contínua que continua
a fazer do Conselho Português para os
Refugiados uma organização única, com a
motivação, a confiança e a coragem para
enfrentar os desafios futuros."

Mais informações em www.cpr.pt;
facebook.com/cprefugiados e perfil do Instagram:

@conselho_portugues_refugiados

RELATÓRIO ANUAL
2019


