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Quem somos?

Fornecer informação de qualidade, orientação, apoio e formação
a potenciais e novos membros e patrocinadores;
Facilitar as interações nacionais e transnacionais, garantindo
aprendizagens mútuas e transferências de conhecimento e
incentivando uma abordagem holística por parte de toda a
sociedade;
Apoiar esquemas de patrocínio comunitário, orientando e
apoiando nos processos de implementação.

ComUnidade é uma iniciativa desenvolvida pelo Conselho Português
para os Refugiados (CPR) para impulsionar, desenvolver e apoiar
programas de patrocínio comunitário de refugiados em Portugal. O
ComUnidade nasce a partir do projeto Vitality & Engagement -
Developing Communities, co-financiado pelo Fundo para o Asilo,
Migração e Integração da União Europeia (AMIF) e coordenado pela
Amnistia Internacional Irlanda e que tem como objetivo apoiar a
implementação de esquemas de patrocínio comunitário, em etapas
piloto e iniciais, com vista a escalarem em programas sustentáveis
nos países parceiros - Portugal e Irlanda - assim como nos restantes
Estados-Membros da UE. 

O ComUnidade pretende:



O patrocínio comunitário é uma solução comunitária que
permite que indivíduos se envolvam diretamente nos
esforços da reinstalação de refugiados, dando a
possibilidade para todos poderem ajudar. 
Este tipo de programas consistem em parcerias público-
privadas, com grupos de atores privados que acolhem e
integram refugiados nas suas comunidades, através de
apoio e suporte, para ajudar famílias e indivíduos a se
ajustarem ao país e a criarem uma nova vida de forma
autónoma, ajudando-os a restaurar a sua esperança. 
Estes grupos comunitários comprometem-se a ajudar
refugiados a integrarem-se em Portugal através de:

Apoio Social
Apoio e suporte para a integração na comunidade, através
do encaminhamento a serviços, de ações de orientação
cultural, do ensino da língua e de procura de emprego.

Apoio Emocional
Ajudar e encorajar os indivíduos e famílias a reconstruirem as
suas vidas num novo sitio, sentindo-se seguros.

Apoio Financeiro
Apoiar monetariamente e com os bens necessários, através
de angariação de fundos.  

O que é o Patrocínio
Comunitário?



Porque é tão importante
o Patrocínio

Comunitário?

Há mais de 26 milhões
de refugiados no mundo 
em que 50% são menores. Os
números de pessoas forçadas
a deslocarem-se têm vindo a
aumentar a um ritmo
exponencial, levando a mais
um recorde histórico de 79,5
milhões.  Em 2019, todos os
dias, 37.000 pessoas foram
forçadas a fugir das suas
casas, devido a conflitos ou
perseguições.

Menos de 1% de refugiados
são reinstalados  

em países seguros, todos os
anos. A grande maioria
permanece em países vizinhos,
onde as condições e conflitos
eminentes, levam muitas pessoas
a embarcar em viagens
extremamente perigosas e de
grande risco, que fizeram pelo
menos 743 mortes no
Mediterrâneo só no primeiro
trimestre de 2021.     

A participação ativa dos
cidadãos na reinstalação
aumenta a capacidade

destes programas
para acolher um maior número
de refugiados. Estes são
selecionados para serem
acolhidos e integrados nas
comunidades, por grupos locais
compostos por cidadãos e
organizações. Esta é uma das
soluções mais duradouras à
grave crise humanitária.

Oportunidade para
cidadãos comuns terem

uma ação direta na ajuda
aos refugiados, fazendo a
diferença, ao transformar

as vidas de todas as
pessoas envolvidas, ao

mesmo tempo que criam
comunidades locais mais

acolhedoras, unidas e
resilientes.



O patrocínio comunitário segue uma abordagem
whole-of-society, em que Governos, a sociedade civil,
grupos comunitários, indivíduos e o setor privado têm,
cada um, uma responsabilidade e um papel importante,
garantindo uma integração eficiente e impactos
positivos, tanto para os refugiados, como para a
comunidade local de acolhimento. Diversos benefícios
estão associados aos programas de patrocínio
comunitário, como:    

Aumento da
partilha de

responsabilidades

Os benefícios do
Patrocínio 

Comunitário

Integração mais
sustentável e

holística

Empoderamento
das

comunidades
locais 

Aumento da
consciencialização
sobre refugiados e
direitos humanos



   Apesar de não existir um só
modelo de patrocínio
comunitário, este tipo de
programa começou no Canadá
na década de 1970 e desde então
foram reinstalados mais de
300.000 refugiados no país. 
 O desenvolvimento de
programas de patrocínio
comunitário expandiu-se nos
últimos anos em toda a UE, à
medida que aumentaram os
fluxos migratórios para a Europa.
Como resultado, a ampliação da
reinstalação e de vias
complementares para a
admissão e integração de
refugiados tornou-se uma
prioridade, estando firmemente
estabelecida na agenda política
da UE. Não obstante, apenas
alguns Estados-Membros estão
agora empenhados em replicar o
sucesso do programa canadiano,
no contexto dos seus sistemas
nacionais. 

O Patrocínio
Comunitário

"O patrocínio
comunitário é
uma gota no

oceano, mas é
uma gota que

muda a vida das
pessoas, tanto
dos refugiados

como das
comunidades."

 
 

Juliette Delaplace 
Coordenadora dos Corredores
Humanitários - Cáritas França



As nossas atividades visam capacitar e apoiar novos e
potenciais grupos patrocinadores, garantindo, assim,
organizações e indivíduos formados e qualificados para
implementar e desenvolver programas de patrocínio
comunitário.
Oferecemos também uma série de oportunidades de
interação a nível nacional e europeu, estabelecendo
redes de pares, nacionais e transnacionais, de apoio ao
patrocínio comunitário de refugiados.
 

Capacitação e
sensibilização

para as práticas
de patrocínio
comunitário

Intercâmbio de
conhecimentos e
apoio através de

rede de pares
nacional e

transnacional 

Apoio e
orientação
técnica e

estratégica 

Eventos, reuniões e
plataformas para

capacitação e
transferência de
conhecimentos 

O que oferecemos?



Todas as entidades e organizações interessadas em ser parte activa do
processo de acolhimento e integração de refugiados, através do
patrocínio comunitário, podem fazer parte da rede nacional de apoio à
implementação destas iniciativas. 

Os potenciais interessados em ser patrocinadores podem também
participar nas ações do projeto, participando em ações de
sensibilização e de capacitação para a implementação eficiente de
iniciativas de patrocínio comunitário.

Contacte-nos!

Contacte-nos para saber como pode fazer
parte do compromisso global para o futuro

no acolhimento de refugiados.

Contato
patrocinio.comunitario@cpr.pt

211 165 800

www.cpr.pt 

@cprefugiados
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Descubra mais em:

www.cpr.pt
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