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Os fluxos migratórios de refugiados, iniciados em 2015, �veram um impacto muito forte nas a�vidades do Conselho 
Português para os Refugiados (CPR) em 2016 e 2017.

Todos os colaboradores da organização foram confrontados com um imenso trabalho e com a necessidade de se 
adaptarem a novas estratégias de intervenção, mantendo a qualidade do acolhimento dos requerentes de proteção 
internacional como um impera�vo permanente e projetando linhas facilitadoras de integração em locais que beneficiem 
ambas as partes.

Es�vemos na primeira linha na receção e acompanhamento dos requerentes de proteção internacional, quer nos 
Centros de Acolhimento, em Lisboa e Loures, onde se concentram a maior parte, quer na criação de parcerias, de norte a sul 
do país, com cerca de duas dezenas de autarquias, a Fundação Inatel e associações locais. Consideramos a dispersão de 
refugiados como um desafio importante, no domínio do seu acolhimento e integração, que necessita de um inves�mento 
con�nuo no fortalecimento das parcerias. 

Ao atribuir o Prémio Solidários #ComOsRefugiados aos municípios que, em parceria com o CPR, têm acolhido refugiados, 
o CPR pretendeu, no dia do seu aniversário, 20 de Setembro, realçar o papel desenvolvido pelos técnicos e seus dirigentes em 
prol da causa dos Refugiados e dos Direitos Humanos.

Os requerentes de proteção internacional na Europa são muitas vezes descritos como uma mul�dão sem rosto. Uma 
quan�dade desproporcionada de meios foi consagrada para impedir que cheguem à Europa, mas muito pouco foi feito, à 
escala internacional, para encontrar soluções para a Paz nos seus países e para atacar as causas que levam as pessoas a fugir, 
porque muitos Estados não respeitam o direito internacional.

O aumento do populismo, tanto na Europa como nos EUA, e dos movimentos nacionalistas e xenófobos que, de alguma 
forma, ameaçaram, e con�nuam a ameaçar, a tão necessária reforma da Agenda da Migração e Refugiados, nomeadamente 
o Sistema Europeu Comum de Asilo e o Pacto Global sobre Refugiados, gerou um clima de medo e insegurança e deu trunfos 
polí�cos no grande palco dos confrontos internacionais. 

Os refugiados fizeram sempre parte do panorama polí�co europeu. Contudo, esta realidade nunca foi tão evidente como 
agora.

O número de pessoas forçadas a abandonar as suas casas con�nuou a aumentar; o drama vivido por milhares de 
muçulmanos rohingya que arriscaram as suas vidas ao fugir de Mianmar rumo ao Bangladesh e o con�nuo deslocamento em 
massa de sudaneses do sul expuseram uma vez mais a necessidade de maiores recursos e novas soluções em resposta às 
crises. A situação no Médio Oriente permanece preocupante e a reconciliação entre os povos tarda a chegar.

Durante 2017, também o CPR procurou novas ideias para responder aos desafios impostos pelo aumento de 
requerentes e beneficiários de proteção internacional em Portugal, ao mesmo tempo que impulsionou meios para resolver 
favoravelmente os programas de recolocação e de reinstalação. Se o nosso sistema foi, durante anos, reconhecido quer pela 
qualidade do acolhimento, quer pela inovação imposta pela centralização de respostas nos seus centros, o aumento do 
número de requerentes veio expor a necessidade de se pensar modelos alterna�vos, designadamente aqueles que 
possibilitem que os refugiados que escolheram Portugal como des�no seguro, possam retomar as suas vidas com dignidade. 

Ao assegurar assistência, um teto e apoios subsidiários em espécie a mais de 900 requerentes e beneficiários de proteção 
internacional, o CPR manteve, em 2017, o seu compromisso de colaborar, com o Estado português e outras ins�tuições de 
solidariedade social, na procura de soluções permanentes para os refugiados em Portugal. Nesse ano, beneficiaram de 
alojamento descentralizado 204 pessoas recolocadas e reinstaladas, 654 requerentes foram apoiados no Centro de 
Acolhimento para Refugiados (CAR) e 56 menores não acompanhados foram seguidos na Casa de Acolhimento para Crianças 
Refugiadas (CACR).

Man�vemos a assistência jurídica, social e emprego com mais de 9.468 atendimentos. 

Intensificámos a oferta forma�va, tanto presencial, como à distância, que inclui formação em proteção internacional, 
ações sobre acolhimento e integração de refugiados, empregabilidade, técnicas de procura de emprego, desenvolvimento 
pessoal, para além, naturalmente, das aulas de Português Língua Estrangeira e Alfabe�zação. Em 2017, foram asseguradas 
1.879 horas de formação, com a indispensável componente sociocultural, a mais de 360 requerentes e beneficiários de 
proteção internacional. 

Destaco as ações de sensibilização aos mais jovens, par�cularmente do 1º ciclo, que beneficiaram 710 crianças, em 11 
escolas do concelho de Lisboa. Também a realização de seminários e palestras, dedicadas ao tema do Asilo e Refugiados, que 
aconteceram um pouco por todo o país e mostraram que o tema dos refugiados interessa cada vez mais a um número 
crescente de pessoas.

 Depende da forma como a sociedade civil consiga empenhar-se em causas como a proteção dos refugiados e outras que 
se prendem com modelos de solidariedade que assenta a esperança de construir, no nosso país, movimentos de opinião que 
combatam a indiferença perante as discriminações.

Portugal só se enriquece na assunção dos valores humanistas que a cultura europeia de liberdades nos ajudou a 
aprender e respeitar.

Num ano que registou um novo "record" em matéria de chegadas de requerentes de proteção internacional a Portugal, e 
que viveu as dificuldades inerentes em encontrar colec�vamente respostas em matéria de acolhimento e acompanhamento, 
quero aqui agradecer calorosamente a toda a nossa equipa, direção, órgãos sociais, funcionários, estagiários e voluntários, 
que diariamente demonstra o seu compromisso e a sua capacidade de criar soluções e inovar, num contexto cada vez mais 
exigente.
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1. A PROTEÇÃO INTERNACIONAL EM PORTUGAL 

1) Caracterização da população e assistência jurídica
Em 2017, o CPR prestou informação e apoio jurídico a 885 requerentes de proteção internacional, o que representa 86% do total dos 

pedidos (995) comunicados pelo SEF ao CPR, nos termos da Lei do Asilo¹.
A assistência referida inicia-se após comunicação da apresentação de pedido espontâneo de proteção internacional pelo Gabinete de 

Asilo e Refugiados do SEF (GAR/SEF), tem em conta o procedimento estabelecido na Lei do Asilo , e inclui:
• Prestar informação rela�va à tramitação processual, bem como aos direitos e deveres dos requerentes²;
• Efetuar entrevistas de determinação do estatuto de refugiado³;
• Garan�r o direito de resposta aos autos de declarações prestadas pelos requerentes SEF/GAR⁴;
• Par�cipar na instrução dos pedidos admi�dos pelo SEF, nomeadamente, no âmbito das competências reconhecidas no ar�go 28º da Lei 

de Asilo, destacando-se a junção aos processos de informação atualizada sobre o país de origem, a assistência prestada aos requerentes 
na obtenção de informações acerca do estado do seu processo, ou a realização de diligências probatórias, nomeadamente com vista à 
obtenção de prova documental do país de origem;

• Elaborar, mediante manifestação de interesse por parte dos requerentes, pronúncias jurídicas dirigidas ao SEF. Entre outros elementos, 
as referidas pronúncias centraram-se na análise da qualidade técnica das propostas do SEF, nomeadamente quanto à credibilidade dos 
requerentes, à integralidade da informação sobre o país de origem u�lizada e à interpretação técnica dos respe�vos pressupostos 
legais⁵; 

• Organizar pedidos de proteção jurídica aos requerentes que pretenderam impugnar jurisdicionalmente as respe�vas decisões de não-
admissibilidade, de recusa liminar do pedido, de não concessão ou de transferência de responsabilidade pela análise do pedido ao abrigo 
do Regulamento Dublin III por parte das autoridades competentes⁶. Estes pedidos, dirigidos ao Ins�tuto da Segurança Social, nos termos 
da Lei 34/2004, de 29 de Julho, visam assegurar o acesso dos requerentes ao apoio judiciário nos termos gerais;

• Prestar apoio individualizado aos advogados nomeados através do regime de proteção jurídica, que consiste, maioritariamente, na 
prestação de informação e de expediente sobre o caso concreto, esclarecimentos sobre o procedimento e o regime jurídico do asilo, a 
apreciação sobre o mérito da pretensão do requerente e os eventuais vícios da decisão a impugnar, bem como na par�lha de 
informações sobre a situação no seu país de origem e de jurisprudência relevante⁷. Esta exigente a�vidade de informação direta e 
individualizada a advogados tem sido par�cularmente valorizada, tendo em conta o desconhecimento nesta área do Direito, bem como 
os reduzidos prazos de impugnação jurisdicional - 4,5, 8 ou 15 dias consoante o local de apresentação do pedido e a decisão em causa;

• Prestar, na qualidade de representante do ACNUR, informações acerca do respeito pelos direitos humanos nos países de origem dos 
requerentes, ou condições em países da UE na sequência de decisões de transferência no âmbito da aplicação do Regulamento Dublin, 
bem como pareceres rela�vos ao enquadramento jurídico efetuado pelo SEF, solicitadas ex officio pelos tribunais competentes⁸. Foram 
igualmente disseminadas as orientações disponibilizadas por aquela organização internacional, e por outras fontes fidedignas, sobre o 
ónus da prova, credibilidade e o regime probatório da informação sobre o país de origem, defendendo, em par�cular, que para além de 
cons�tuir uma obrigação legal, a u�lização desta informação deve reger-se, por um conjunto de critérios de qualidade, como sejam a 
fidedignidade e a equidade, a precisão, a atualidade, a transparência e a rastreabilidade. A posição tomada pelo Departamento Jurídico 
no que concerne à elegibilidade dos requerentes à proteção internacional em sede de procedimento de asilo cons�tuiu, regularmente, 
um elemento importante na fundamentação de facto e de direito das decisões proferidas pelos tribunais administra�vos em sede de 
impugnação jurisdicional. 

Figura 1 . Apoio Jurídico  no ano de 2017

¹  Lei 27/2008, de 30 de Junho, com as alterações introduzidas pela Lei 26/2014, de 5 de Maio.
² O CPR, em 2017, estabeleceu contacto por via postal com 132 requerentes de proteção internacional em alojamento par�cular, com o obje�vo de disponibilizar o seu apoio jurídico.
³ O Departamento Jurídico CPR realizou 180 entrevistas de determinação do estatuto de refugiado, que correspondem a 353 requerentes (incluindo agregados familiares).
⁴ Nos termos do n.º 2, do ar�go 17º da Lei do Asilo, foram elaboradas 149 respostas, em representação de 322 requerentes.
⁵ O Departamento Jurídico CPR preparou 15 pronúncias rela�vas à não concessão e cessação da proteção internacional: China (4), Paquistão (4), RDC (3), Serra Leoa (2), Guiné 
  Conacri e Angola (com 1 cada).
⁶ No que respeita aos pedidos espontâneos de proteção internacional, o CPR realizou 296 pedidos de proteção jurídica 
⁷ Foi prestado apoio individualizado a 335 advogados nomeados através do regime de proteção jurídica.
⁸ RDC (4), Congo (2), China (2), Angola (2), Mali, Paquistão, Costa do Marfim, Senegal, Quénia, Uganda, Camarões, Gâmbia, Ucrânia e Hungria (com 1 cada).
⁹ O CPR contactou, via postal, 132 requerentes de proteção internacional em alojamento par�cular, com o obje�vo de disponibilizar o seu apoio jurídico.

Apoio individualizado a 335 advogados nomeados através do regime de proteção jurídica
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obtenção de prova documental do país de origem;

• Elaborar, mediante manifestação de interesse por parte dos requerentes, pronúncias jurídicas dirigidas ao SEF. Entre outros elementos, 
as referidas pronúncias centraram-se na análise da qualidade técnica das propostas do SEF, nomeadamente quanto à credibilidade dos 
requerentes, à integralidade da informação sobre o país de origem u�lizada e à interpretação técnica dos respe�vos pressupostos 
legais⁵; 

• Organizar pedidos de proteção jurídica aos requerentes que pretenderam impugnar jurisdicionalmente as respe�vas decisões de não-
admissibilidade, de recusa liminar do pedido, de não concessão ou de transferência de responsabilidade pela análise do pedido ao abrigo 
do Regulamento Dublin III por parte das autoridades competentes⁶. Estes pedidos, dirigidos ao Ins�tuto da Segurança Social, nos termos 
da Lei 34/2004, de 29 de Julho, visam assegurar o acesso dos requerentes ao apoio judiciário nos termos gerais;

• Prestar apoio individualizado aos advogados nomeados através do regime de proteção jurídica, que consiste, maioritariamente, na 
prestação de informação e de expediente sobre o caso concreto, esclarecimentos sobre o procedimento e o regime jurídico do asilo, a 
apreciação sobre o mérito da pretensão do requerente e os eventuais vícios da decisão a impugnar, bem como na par�lha de 
informações sobre a situação no seu país de origem e de jurisprudência relevante⁷. Esta exigente a�vidade de informação direta e 
individualizada a advogados tem sido par�cularmente valorizada, tendo em conta o desconhecimento nesta área do Direito, bem como 
os reduzidos prazos de impugnação jurisdicional - 4,5, 8 ou 15 dias consoante o local de apresentação do pedido e a decisão em causa;

• Prestar, na qualidade de representante do ACNUR, informações acerca do respeito pelos direitos humanos nos países de origem dos 
requerentes, ou condições em países da UE na sequência de decisões de transferência no âmbito da aplicação do Regulamento Dublin, 
bem como pareceres rela�vos ao enquadramento jurídico efetuado pelo SEF, solicitadas ex officio pelos tribunais competentes⁸. Foram 
igualmente disseminadas as orientações disponibilizadas por aquela organização internacional, e por outras fontes fidedignas, sobre o 
ónus da prova, credibilidade e o regime probatório da informação sobre o país de origem, defendendo, em par�cular, que para além de 
cons�tuir uma obrigação legal, a u�lização desta informação deve reger-se, por um conjunto de critérios de qualidade, como sejam a 
fidedignidade e a equidade, a precisão, a atualidade, a transparência e a rastreabilidade. A posição tomada pelo Departamento Jurídico 
no que concerne à elegibilidade dos requerentes à proteção internacional em sede de procedimento de asilo cons�tuiu, regularmente, 
um elemento importante na fundamentação de facto e de direito das decisões proferidas pelos tribunais administra�vos em sede de 
impugnação jurisdicional. 

Figura 1 . Apoio Jurídico  no ano de 2017

¹  Lei 27/2008, de 30 de Junho, com as alterações introduzidas pela Lei 26/2014, de 5 de Maio.
² O CPR, em 2017, estabeleceu contacto por via postal com 132 requerentes de proteção internacional em alojamento par�cular, com o obje�vo de disponibilizar o seu apoio jurídico.
³ O Departamento Jurídico CPR realizou 180 entrevistas de determinação do estatuto de refugiado, que correspondem a 353 requerentes (incluindo agregados familiares).
⁴ Nos termos do n.º 2, do ar�go 17º da Lei do Asilo, foram elaboradas 149 respostas, em representação de 322 requerentes.
⁵ O Departamento Jurídico CPR preparou 15 pronúncias rela�vas à não concessão e cessação da proteção internacional: China (4), Paquistão (4), RDC (3), Serra Leoa (2), Guiné 
  Conacri e Angola (com 1 cada).
⁶ No que respeita aos pedidos espontâneos de proteção internacional, o CPR realizou 296 pedidos de proteção jurídica 
⁷ Foi prestado apoio individualizado a 335 advogados nomeados através do regime de proteção jurídica.
⁸ RDC (4), Congo (2), China (2), Angola (2), Mali, Paquistão, Costa do Marfim, Senegal, Quénia, Uganda, Camarões, Gâmbia, Ucrânia e Hungria (com 1 cada).
⁹ O CPR contactou, via postal, 132 requerentes de proteção internacional em alojamento par�cular, com o obje�vo de disponibilizar o seu apoio jurídico.

Apoio individualizado a 335 advogados nomeados através do regime de proteção jurídica
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 Nota-se que, de acordo com a Lei do Asilo, a comunicação ao CPR por parte do SEF dos vários atos processuais no âmbito dos 
procedimentos individuais está dependente do consen�mento do requerente. De acordo com informação disponível, tal consen�mento foi 
prestado pela totalidade dos requerentes de proteção internacional. Esta unanimidade, aliada à percentagem de requerentes que foram 
diretamente apoiados pelo Departamento, sublinha a necessidade con�nua da assistência jurídica prestada pelo CPR, e expressa 
reconhecimento pela u�lidade do seu papel.

Na referida percentagem incluem-se a totalidade das crianças não acompanhadas requerentes de proteção internacional, a quem é 
prestado acompanhamento específico, através da presença de um jurista do CPR nas entrevistas de determinação do estatuto de refugiado 
no SEF/GAR, dos pedidos de libertação ou de entrada excecional em território nacional atenta à menoridade dos requerentes, bem como do 
apoio jurídico prestado no âmbito de processos judiciais de promoção e proteção, nos termos da Lei 147/99, de 1 de Setembro, e do Regime 
Geral do Processo Tutelar Cível, nos termos da Lei n.º 141/2015, de 8 de Setembro.

Os requerentes nos postos de fronteira, também beneficiaram de assistência jurídica do CPR, tendo em conta o regime especial previsto 
na Lei de Asilo e a respe�va detenção em local equiparado a centro de instalação temporária.

Em 2017, as autoridades man�veram a prá�ca de deter sistema�camente crianças não acompanhados, que apresentaram pedido de 
proteção nos postos de fronteira, notando-se um aumento do período que medeia o registo do referido pedido e a sua entrada em território 
nacional. Dezoito (18) crianças não acompanhadas (do total de 40 requerentes menores não acompanhados, que apresentaram pedido de 
proteção em Portugal) permaneceram de�das no Centro de Instalação Temporária CIT) do Aeroporto de Lisboa - entre 4 a 50 dias (período 
médio de detenção 12,5 dias).

Esta prá�ca tem sido extensível a outros casos vulneráveis, como sejam famílias monoparentais/famílias com crianças e mulheres 
grávidas.

Assim, 40 famílias monoparentais com crianças permaneceram de�das no referido Centro de Instalação - entre 3 a 60 dias (período 
médio de detenção 28 dias). 

Sem prejuízo da sua presença no posto de fronteira pelo tempo estritamente necessário para efeitos de registo e clarificação de 
elementos iden�fica�vos, avaliamos com preocupação os mencionados períodos de detenção, tendo em conta a par�cular vulnerabilidade 
dos requerentes iden�ficados, bem como as condições no CIT.

Sublinhamos ainda a posição defendida no âmbito da Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC) e pelo ACNUR de que as crianças, 
acompanhadas ou não, não devem ser de�das, independentemente do estatuto legal dos seus pais. A detenção nunca deverá ser 
considerada como sendo no melhor interesse da criança.

Apesar de o programa de recolocação assentar essencialmente no acolhimento e integração dos requerentes, o CPR defendeu a 
necessidade de prestar informação e apoio jurídicos, assim facilitando a implementação do referido programa. Tendo em conta o 
procedimento adotado pelas autoridades, o Departamento Jurídico ajustou o seu apoio às necessidades sen�das pelos requerentes 
(prestação de informação e aconselhamento jurídicos, nomeadamente no âmbito do reagrupamento familiar, emissão de documentos, 
questões laborais, …).

Durante o ano de 2017, o Departamento Jurídico efetuou 6336 atendimentos a cidadãos de 67 nacionalidades, incluindo requerentes 
(espontâneos e recolocados), beneficiários de proteção internacional (incluindo refugiados reinstalados), o que representa um aumento de 
40% rela�vamente aos atendimentos efetuados no ano anterior (4530). 

Em sede de atendimento, os países mais expressivos foram RDC (630), Síria (593), Iraque (446), Eritreia (372) Serra Leoa (338) Paquistão 
(278), República da Guiné (257) e China (213).

A assistência jurídica abrangeu questões rela�vas ao procedimento de asilo e ao apoio em sede de integração:

Figura 2 . assuntos atendimento jurídico i

   

A implementação da polí�ca de deslocalização geográfica de requerentes recolocados, admi�dos e de beneficiários de proteção 
internacional e o surgimento de novas en�dades de acolhimento teve igualmente impacto no atendimento prestado, abrangendo 
igualmente o apoio aos técnicos locais, bem como o recurso ao telefone e/ou email, como meios privilegiados de contacto.
O atendimento presencial foi efetuado às quartas-feiras, com início às 10h00, no Centro de Acolhimento para Refugiados (CAR), na Bobadela 
e às sextas-feiras, também com início às 10h00, na Casa de Acolhimento para Crianças Refugiadas (CACR), em Lisboa.

76% procedimento
jurídico 24%integração

Figura 3 . assuntos atendimento jurídico ii

No que respeita aos processos de reagrupamento familiar, fator essencial no processo de integração, o CPR promoveu o reagrupamento 
de beneficiários de proteção internacional com 26 cidadãos de nacionalidades paquistanesa, cingalesa, guineense, síria, RDC, eritreia e 
iraniana.

O CPR acompanhou igualmente 42 processos de aquisição de nacionalidade Portuguesa por naturalização referentes a beneficiários 
nacionais do Iraque, Somália, Afeganistão, Irão, RDC, Guiné Bissau, Iémen, Rússia, Macedónia, Moçambique, Libéria, Serra Leoa, Ucrânia, 
Uganda, Quénia, Costa do Marfim, Mauritânia, Senegal e Congo.

No âmbito do Programa Nacional de Reinstalação e nos termos do ar�go 35º da Lei do Asilo, o Departamento Jurídico elaborou pareceres 
referentes a 4 RRFs (Formulários de Registo de Reinstalação - Rese�lement Registra�on Forms preparados pelo ACNUR) rela�vos a 15 casos 
individuais (10 Sírios e 5 Eritreus), no Egipto.

Visando promover a consistência e a eficiência do apoio jurídico individual, bem como o planeamento, monitorização e reporte das 
a�vidades desenvolvidas, essencial à avaliação dos serviços prestados, as a�vidades de registo do exercício das funções de informação e 
apoio jurídico aos requerentes e beneficiários de proteção internacional permanece como aspeto essencial ao funcionamento do 
Departamento, tendo exigido recursos humanos dedicados, atento o fluxo de informação tratada no quadro do aumento dos pedidos de 
proteção internacional em Portugal.

Como representante do ACNUR em Portugal, o CPR prossegue a estreita colaboração com esta organização internacional. Neste âmbito, 
o Departamento Jurídico manteve a par�cipação no "European Update" elaborado quinzenalmente, respondeu regularmente a pedidos de 
informação acerca da proteção internacional em Portugal e colaborou em diversos relatórios e ques�onários, nomeadamente quanto a 
alterna�vas a campos de refugiados, a reagrupamento familiar, a a�vidades desenvolvidas no âmbito da integração, a proteção subsidiária, ao 
regime de proteção jurídica, a reinstalação, às a�vidades de intervenção jurisdicional e a recolocação.

O CPR tem também vindo a prestar apoio e a acompanhar o estudo iniciado pelo ACNUR com vista a compreender o impacto da 
apatridia em Portugal e a desenvolver um conjunto de recomendações sobre a proposta de fluxograma apresentada pelo Ins�tuto da 
Segurança Social no âmbito do Grupo Técnico Opera�vo rela�va a procedimentos padrão na iden�ficação, acolhimento e proteção de 
crianças não acompanhadas.

O Departamento Jurídico colaborou com o ACNUR, igualmente na revisão de traduções para a língua Portuguesa dos materiais e 
documentos seguintes: Campanha "I Belong", "Global Ac�on Plan", "Good Prac�ces Paper Ac�on", "I am Here I Belong" e "Special Report 
Ending Statelessness in 10 years".

Prosseguiram também os contactos, quer com a Representação Regional do Sul da Europa do ACNUR/Roma, quer com o 

ACNUR/Genebra, quanto a questões relacionadas com o trabalho diário deste Conselho. 

De igual modo, o CPR foi convidado a par�cipar nas reuniões de estratégia e planeamento regional (Madrid), de proteção (Roma) e de 

apatridia (Roma) que �veram lugar durante o ano. O Departamento Jurídico par�cipou igualmente em formação organizada pelo ACNUR 

rela�va a apatridia (Bruxelas) e proteção de crianças (Bolonha).

O Departamento Jurídico acompanhou as três missões efetuadas pela Representação Regional do Sul da Europa a Portugal que 

decorreram em Março, Julho e Outubro.

A cooperação com outras organizações nacionais (como a Plataforma Global de Assistência Académica a Estudantes Sírios), regionais 

(como o Conselho Europeu para os Refugiados e Exilados - European Council on Refugees and Exiles - ECRE, a Rede Jurídica Europeia em 

¹⁰ Cf. Critérios de Seleção de Casos e Resumo do Guia de Es�lo (disponível h�ps://goo.gl/2HQdP6); Modelo de resumo de caso (disponível: h�ps://goo.gl/E2WrUY; e Palavras-
chave e glossário (disponível: h�ps://goo.gl/coHkNu).
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 Nota-se que, de acordo com a Lei do Asilo, a comunicação ao CPR por parte do SEF dos vários atos processuais no âmbito dos 
procedimentos individuais está dependente do consen�mento do requerente. De acordo com informação disponível, tal consen�mento foi 
prestado pela totalidade dos requerentes de proteção internacional. Esta unanimidade, aliada à percentagem de requerentes que foram 
diretamente apoiados pelo Departamento, sublinha a necessidade con�nua da assistência jurídica prestada pelo CPR, e expressa 
reconhecimento pela u�lidade do seu papel.

Na referida percentagem incluem-se a totalidade das crianças não acompanhadas requerentes de proteção internacional, a quem é 
prestado acompanhamento específico, através da presença de um jurista do CPR nas entrevistas de determinação do estatuto de refugiado 
no SEF/GAR, dos pedidos de libertação ou de entrada excecional em território nacional atenta à menoridade dos requerentes, bem como do 
apoio jurídico prestado no âmbito de processos judiciais de promoção e proteção, nos termos da Lei 147/99, de 1 de Setembro, e do Regime 
Geral do Processo Tutelar Cível, nos termos da Lei n.º 141/2015, de 8 de Setembro.

Os requerentes nos postos de fronteira, também beneficiaram de assistência jurídica do CPR, tendo em conta o regime especial previsto 
na Lei de Asilo e a respe�va detenção em local equiparado a centro de instalação temporária.

Em 2017, as autoridades man�veram a prá�ca de deter sistema�camente crianças não acompanhados, que apresentaram pedido de 
proteção nos postos de fronteira, notando-se um aumento do período que medeia o registo do referido pedido e a sua entrada em território 
nacional. Dezoito (18) crianças não acompanhadas (do total de 40 requerentes menores não acompanhados, que apresentaram pedido de 
proteção em Portugal) permaneceram de�das no Centro de Instalação Temporária CIT) do Aeroporto de Lisboa - entre 4 a 50 dias (período 
médio de detenção 12,5 dias).

Esta prá�ca tem sido extensível a outros casos vulneráveis, como sejam famílias monoparentais/famílias com crianças e mulheres 
grávidas.

Assim, 40 famílias monoparentais com crianças permaneceram de�das no referido Centro de Instalação - entre 3 a 60 dias (período 
médio de detenção 28 dias). 

Sem prejuízo da sua presença no posto de fronteira pelo tempo estritamente necessário para efeitos de registo e clarificação de 
elementos iden�fica�vos, avaliamos com preocupação os mencionados períodos de detenção, tendo em conta a par�cular vulnerabilidade 
dos requerentes iden�ficados, bem como as condições no CIT.

Sublinhamos ainda a posição defendida no âmbito da Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC) e pelo ACNUR de que as crianças, 
acompanhadas ou não, não devem ser de�das, independentemente do estatuto legal dos seus pais. A detenção nunca deverá ser 
considerada como sendo no melhor interesse da criança.

Apesar de o programa de recolocação assentar essencialmente no acolhimento e integração dos requerentes, o CPR defendeu a 
necessidade de prestar informação e apoio jurídicos, assim facilitando a implementação do referido programa. Tendo em conta o 
procedimento adotado pelas autoridades, o Departamento Jurídico ajustou o seu apoio às necessidades sen�das pelos requerentes 
(prestação de informação e aconselhamento jurídicos, nomeadamente no âmbito do reagrupamento familiar, emissão de documentos, 
questões laborais, …).

Durante o ano de 2017, o Departamento Jurídico efetuou 6336 atendimentos a cidadãos de 67 nacionalidades, incluindo requerentes 
(espontâneos e recolocados), beneficiários de proteção internacional (incluindo refugiados reinstalados), o que representa um aumento de 
40% rela�vamente aos atendimentos efetuados no ano anterior (4530). 

Em sede de atendimento, os países mais expressivos foram RDC (630), Síria (593), Iraque (446), Eritreia (372) Serra Leoa (338) Paquistão 
(278), República da Guiné (257) e China (213).

A assistência jurídica abrangeu questões rela�vas ao procedimento de asilo e ao apoio em sede de integração:

Figura 2 . assuntos atendimento jurídico i

   

A implementação da polí�ca de deslocalização geográfica de requerentes recolocados, admi�dos e de beneficiários de proteção 
internacional e o surgimento de novas en�dades de acolhimento teve igualmente impacto no atendimento prestado, abrangendo 
igualmente o apoio aos técnicos locais, bem como o recurso ao telefone e/ou email, como meios privilegiados de contacto.
O atendimento presencial foi efetuado às quartas-feiras, com início às 10h00, no Centro de Acolhimento para Refugiados (CAR), na Bobadela 
e às sextas-feiras, também com início às 10h00, na Casa de Acolhimento para Crianças Refugiadas (CACR), em Lisboa.
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Figura 3 . assuntos atendimento jurídico ii

No que respeita aos processos de reagrupamento familiar, fator essencial no processo de integração, o CPR promoveu o reagrupamento 
de beneficiários de proteção internacional com 26 cidadãos de nacionalidades paquistanesa, cingalesa, guineense, síria, RDC, eritreia e 
iraniana.

O CPR acompanhou igualmente 42 processos de aquisição de nacionalidade Portuguesa por naturalização referentes a beneficiários 
nacionais do Iraque, Somália, Afeganistão, Irão, RDC, Guiné Bissau, Iémen, Rússia, Macedónia, Moçambique, Libéria, Serra Leoa, Ucrânia, 
Uganda, Quénia, Costa do Marfim, Mauritânia, Senegal e Congo.

No âmbito do Programa Nacional de Reinstalação e nos termos do ar�go 35º da Lei do Asilo, o Departamento Jurídico elaborou pareceres 
referentes a 4 RRFs (Formulários de Registo de Reinstalação - Rese�lement Registra�on Forms preparados pelo ACNUR) rela�vos a 15 casos 
individuais (10 Sírios e 5 Eritreus), no Egipto.

Visando promover a consistência e a eficiência do apoio jurídico individual, bem como o planeamento, monitorização e reporte das 
a�vidades desenvolvidas, essencial à avaliação dos serviços prestados, as a�vidades de registo do exercício das funções de informação e 
apoio jurídico aos requerentes e beneficiários de proteção internacional permanece como aspeto essencial ao funcionamento do 
Departamento, tendo exigido recursos humanos dedicados, atento o fluxo de informação tratada no quadro do aumento dos pedidos de 
proteção internacional em Portugal.

Como representante do ACNUR em Portugal, o CPR prossegue a estreita colaboração com esta organização internacional. Neste âmbito, 
o Departamento Jurídico manteve a par�cipação no "European Update" elaborado quinzenalmente, respondeu regularmente a pedidos de 
informação acerca da proteção internacional em Portugal e colaborou em diversos relatórios e ques�onários, nomeadamente quanto a 
alterna�vas a campos de refugiados, a reagrupamento familiar, a a�vidades desenvolvidas no âmbito da integração, a proteção subsidiária, ao 
regime de proteção jurídica, a reinstalação, às a�vidades de intervenção jurisdicional e a recolocação.

O CPR tem também vindo a prestar apoio e a acompanhar o estudo iniciado pelo ACNUR com vista a compreender o impacto da 
apatridia em Portugal e a desenvolver um conjunto de recomendações sobre a proposta de fluxograma apresentada pelo Ins�tuto da 
Segurança Social no âmbito do Grupo Técnico Opera�vo rela�va a procedimentos padrão na iden�ficação, acolhimento e proteção de 
crianças não acompanhadas.

O Departamento Jurídico colaborou com o ACNUR, igualmente na revisão de traduções para a língua Portuguesa dos materiais e 
documentos seguintes: Campanha "I Belong", "Global Ac�on Plan", "Good Prac�ces Paper Ac�on", "I am Here I Belong" e "Special Report 
Ending Statelessness in 10 years".

Prosseguiram também os contactos, quer com a Representação Regional do Sul da Europa do ACNUR/Roma, quer com o 

ACNUR/Genebra, quanto a questões relacionadas com o trabalho diário deste Conselho. 

De igual modo, o CPR foi convidado a par�cipar nas reuniões de estratégia e planeamento regional (Madrid), de proteção (Roma) e de 

apatridia (Roma) que �veram lugar durante o ano. O Departamento Jurídico par�cipou igualmente em formação organizada pelo ACNUR 

rela�va a apatridia (Bruxelas) e proteção de crianças (Bolonha).

O Departamento Jurídico acompanhou as três missões efetuadas pela Representação Regional do Sul da Europa a Portugal que 

decorreram em Março, Julho e Outubro.

A cooperação com outras organizações nacionais (como a Plataforma Global de Assistência Académica a Estudantes Sírios), regionais 

(como o Conselho Europeu para os Refugiados e Exilados - European Council on Refugees and Exiles - ECRE, a Rede Jurídica Europeia em 

¹⁰ Cf. Critérios de Seleção de Casos e Resumo do Guia de Es�lo (disponível h�ps://goo.gl/2HQdP6); Modelo de resumo de caso (disponível: h�ps://goo.gl/E2WrUY; e Palavras-
chave e glossário (disponível: h�ps://goo.gl/coHkNu).
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Matéria de Asilo - European legal Network on Asylum - ELENA e o Separated Children in Europe Programme - SCEP) e internacionais (como o 

Banco Mundial), através da par�cipação em formações, reuniões, par�lha de informações, resposta a ques�onários, inquéritos, análises 

compara�vas e pedidos de informação rela�va à situação do Asilo em Portugal, representou também uma parte importante do trabalho 

desenvolvido, cons�tuindo um meio de aprendizagem, de par�lha de informação e disseminação das boas prá�cas implementadas em 

Portugal.

Em 2017 destacamos as par�cipações seguintes:

• Relatório Anual do Gabinete Europeu de Apoio ao Asilo (EASO) no que respeita a Portugal;

• Reunião SCEP e conferência de apresentação do projeto ReAct, Leiden, Holanda (17 e 18 de Janeiro);

• IRC Workshop - "European Rese�lement and Integra�on Technical Assistance Project" (EURITA), (21-23 de Fevereiro);

• Ques�onário do Banco Mundial sobre acolhimento e integração de requerentes e beneficiários de proteção internacional em Portugal 

no âmbito do projeto "Migra�on and the Law" (29 de Março de 2017);

• No âmbito da colaboração com a ECRE na revisão da tradução para a língua portuguesa dos documentos de apoio da Base de Dados 

Europeia de Direito de Asilo (European Database of Asylum Law - EDAL), que disponibiliza acesso gratuito em linha à jurisprudência em 

matéria de asilo e refugiados de 19 países europeus, do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e do Tribunal de Jus�ça da União 

Europeia¹⁰. (Abril de 2017);

• "EASO Handbook on Age assessment" (revisão de versão provisória no âmbito da par�cipação no SCEP);

• Contributos para a elaboração da "ECRE Legal Note on Legal Aid’’;

• Ques�onário ELENA "The impact of the so-called "refugee crisis" on the work of asylum lawyers in Europe";

• Reunião de Coordenadores ELENA, Atenas, Grécia (16 Novembro);

• Estudo ECRE/ACNUR rela�vo ao Fundo Asilo, Migração e Integração (FAMI).

Destacamos igualmente a par�cipação nas seguintes formações:

• Pós Graduação "Crise e Ação Humanitária" através do Seminário "Migrações Forçadas", ISCSP (2 de Fevereiro a 9 de Março);

• Curso CIMIC - Nível Tác�co com apresentação acerca da "Cooperação Civil-Militar - a Perspe�va do ACNUR" UNHCR's Perspec�ve", Escola 

de Armas, Mafra, (28 de Março);

• Seminário "Loucura, Tortura e Psiquiatria", organizado pelo Serviço de Psiquiatria Geral e Transcultural, através de comunicação acerca da 

Lei do Asilo, Lisboa (18 de Abril);

• 17º Curso E-learning, com apresentações acerca dos seguintes temas: formas de proteção, casos especiais de migrações forçadas, a situação 

nacional (18 de Abril a 5 de Maio);

• CICP Summer School on "Migrants and Refugees at the Crossroads of the EU crisis", com comunicação "Welcoming Refugees: Ar�cula�ng 

the Legal Frame with the Challenges of Reality", organizado pelo Centro de Relações Internacionais, da Universidade de Braga (24-26 Julho);

• "Proteção Internacional e a Carta dos Direitos Fundamentais", organizado pelo CES- Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, 

em Lisboa e Coimbra, (24 de Setembro e 28 de Outubro, respe�vamente);

• IV Curso Breve de Direito dos Refugiados e Imigrantes, com apresentação acerca do procedimento de asilo, na Faculdade de Direito da 

Universidade Nova de Lisboa, Lisboa (21 de Novembro);

• IV Jornadas Ibéricas de Educação Social, com comunicação "Proteção Internacional: os desafios do acolhimento a refugiados", organizadas 

pela Escola Superior de Educação do Ins�tuto Politécnico de Bragança, Bragança (23 e 24 de Novembro);

Paralelamente a este trabalho, o Departamento Jurídico, acompanha diversas questões jurídicas rela�vas à organização, como os 

processos de contratação pública organizados pelo CPR - a análise e preparação de protocolos, e questões relacionadas com recursos 

humanos.

2) AIDA - BASE DE DADOS
Em 2016, o Conselho Português para os Refugiados foi convidado pela ECRE para integrar a parceria do projeto "AIDA - The Asylum 

Informa�on Database", 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).

O projeto AIDA visa promover a qualidade das polí�cas e prá�cas em matéria de asilo na Europa, bem como a situação dos requerentes de 

proteção internacional, através, nomeadamente, da base de dados AIDA, que contém informação sobre os sistemas de asilo de 20 países 

europeus. Os relatórios têm uma enorme visibilidade a nível europeu, sendo regularmente u�lizados e citados em a�vidades de advocacy, 

li�gância e jurisprudência das mais diversas en�dades públicas e privadas tais como en�dades estatais, juízes, advogados, ONGs, o Tribunal 

Europeu dos Direitos do Homem, o Tribunal de Jus�ça da União Europeia, etc. A par de relatórios nacionais, o projeto promove, igualmente, 

relatórios compara�vos sobre as prá�cas em matéria de asilo nos diferentes países par�cipantes; resumos jurídicos sobre aspetos relevantes 

da implementação do Sistema Comum de Asilo Europeu; e visitas de campo.

Em conformidade com os compromissos assumidos, o CPR publicou, em Novembro de 2017, o relatório nacional AIDA rela�vo à situação 

do asilo em Portugal em 2016 (disponível h�p://www.asylumineurope.org/reports/country/portugal). O relatório, único no seu género, 

contém uma caracterização exaus�va do sistema de asilo nacional, debruçando-se, em par�cular, 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 inves�gação, e 

contou com a colaboração de en�dades públicas e privadas, com especial destaque para o ACNUR, o SEF, o ISS, a SCML, a DGS e a DGE.

Na sua qualidade de parceiro nacional do projeto AIDA, o CPR par�cipou, adicionalmente, na reunião anual de coordenação de 

especialistas AIDA, que decorreu em Bruxelas, em Setembro de 2017, e que se debruçou sobre questões como as metodologias de recolha de 

informação, a estratégia e os tópicos prioritários para a inves�gação a conduzir no âmbito do projeto AIDA.

Nos termos do acordado com o ECRE, o CPR procederá à atualização do relatório nacional AIDA em 2018 e 2019, sendo que a reunião 

anual de coordenação de especialistas AIDA em 2018 decorrerá em Lisboa, com a colaboração do CPR.

Para mais informação sobre o projeto AIDA, consultar h�p://www.asylumineurope.org/.

Para consultar o relatório AIDA rela�vo a 2016 sobre Portugal, consultar h�p://www.asylumineurope.org/reports/country/portugal
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Matéria de Asilo - European legal Network on Asylum - ELENA e o Separated Children in Europe Programme - SCEP) e internacionais (como o 
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compara�vas e pedidos de informação rela�va à situação do Asilo em Portugal, representou também uma parte importante do trabalho 

desenvolvido, cons�tuindo um meio de aprendizagem, de par�lha de informação e disseminação das boas prá�cas implementadas em 

Portugal.

Em 2017 destacamos as par�cipações seguintes:

• Relatório Anual do Gabinete Europeu de Apoio ao Asilo (EASO) no que respeita a Portugal;

• Reunião SCEP e conferência de apresentação do projeto ReAct, Leiden, Holanda (17 e 18 de Janeiro);

• IRC Workshop - "European Rese�lement and Integra�on Technical Assistance Project" (EURITA), (21-23 de Fevereiro);

• Ques�onário do Banco Mundial sobre acolhimento e integração de requerentes e beneficiários de proteção internacional em Portugal 

no âmbito do projeto "Migra�on and the Law" (29 de Março de 2017);

• No âmbito da colaboração com a ECRE na revisão da tradução para a língua portuguesa dos documentos de apoio da Base de Dados 

Europeia de Direito de Asilo (European Database of Asylum Law - EDAL), que disponibiliza acesso gratuito em linha à jurisprudência em 

matéria de asilo e refugiados de 19 países europeus, do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e do Tribunal de Jus�ça da União 

Europeia¹⁰. (Abril de 2017);

• "EASO Handbook on Age assessment" (revisão de versão provisória no âmbito da par�cipação no SCEP);

• Contributos para a elaboração da "ECRE Legal Note on Legal Aid’’;

• Ques�onário ELENA "The impact of the so-called "refugee crisis" on the work of asylum lawyers in Europe";

• Reunião de Coordenadores ELENA, Atenas, Grécia (16 Novembro);

• Estudo ECRE/ACNUR rela�vo ao Fundo Asilo, Migração e Integração (FAMI).

Destacamos igualmente a par�cipação nas seguintes formações:

• Pós Graduação "Crise e Ação Humanitária" através do Seminário "Migrações Forçadas", ISCSP (2 de Fevereiro a 9 de Março);

• Curso CIMIC - Nível Tác�co com apresentação acerca da "Cooperação Civil-Militar - a Perspe�va do ACNUR" UNHCR's Perspec�ve", Escola 

de Armas, Mafra, (28 de Março);

• Seminário "Loucura, Tortura e Psiquiatria", organizado pelo Serviço de Psiquiatria Geral e Transcultural, através de comunicação acerca da 

Lei do Asilo, Lisboa (18 de Abril);

• 17º Curso E-learning, com apresentações acerca dos seguintes temas: formas de proteção, casos especiais de migrações forçadas, a situação 

nacional (18 de Abril a 5 de Maio);

• CICP Summer School on "Migrants and Refugees at the Crossroads of the EU crisis", com comunicação "Welcoming Refugees: Ar�cula�ng 

the Legal Frame with the Challenges of Reality", organizado pelo Centro de Relações Internacionais, da Universidade de Braga (24-26 Julho);

• "Proteção Internacional e a Carta dos Direitos Fundamentais", organizado pelo CES- Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, 

em Lisboa e Coimbra, (24 de Setembro e 28 de Outubro, respe�vamente);

• IV Curso Breve de Direito dos Refugiados e Imigrantes, com apresentação acerca do procedimento de asilo, na Faculdade de Direito da 

Universidade Nova de Lisboa, Lisboa (21 de Novembro);

• IV Jornadas Ibéricas de Educação Social, com comunicação "Proteção Internacional: os desafios do acolhimento a refugiados", organizadas 

pela Escola Superior de Educação do Ins�tuto Politécnico de Bragança, Bragança (23 e 24 de Novembro);

Paralelamente a este trabalho, o Departamento Jurídico, acompanha diversas questões jurídicas rela�vas à organização, como os 

processos de contratação pública organizados pelo CPR - a análise e preparação de protocolos, e questões relacionadas com recursos 

humanos.

2) AIDA - BASE DE DADOS
Em 2016, o Conselho Português para os Refugiados foi convidado pela ECRE para integrar a parceria do projeto "AIDA - The Asylum 

Informa�on Database", 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).

O projeto AIDA visa promover a qualidade das polí�cas e prá�cas em matéria de asilo na Europa, bem como a situação dos requerentes de 

proteção internacional, através, nomeadamente, da base de dados AIDA, que contém informação sobre os sistemas de asilo de 20 países 

europeus. Os relatórios têm uma enorme visibilidade a nível europeu, sendo regularmente u�lizados e citados em a�vidades de advocacy, 

li�gância e jurisprudência das mais diversas en�dades públicas e privadas tais como en�dades estatais, juízes, advogados, ONGs, o Tribunal 

Europeu dos Direitos do Homem, o Tribunal de Jus�ça da União Europeia, etc. A par de relatórios nacionais, o projeto promove, igualmente, 

relatórios compara�vos sobre as prá�cas em matéria de asilo nos diferentes países par�cipantes; resumos jurídicos sobre aspetos relevantes 

da implementação do Sistema Comum de Asilo Europeu; e visitas de campo.

Em conformidade com os compromissos assumidos, o CPR publicou, em Novembro de 2017, o relatório nacional AIDA rela�vo à situação 

do asilo em Portugal em 2016 (disponível h�p://www.asylumineurope.org/reports/country/portugal). O relatório, único no seu género, 

contém uma caracterização exaus�va do sistema de asilo nacional, debruçando-se, em par�cular, 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 inves�gação, e 

contou com a colaboração de en�dades públicas e privadas, com especial destaque para o ACNUR, o SEF, o ISS, a SCML, a DGS e a DGE.

Na sua qualidade de parceiro nacional do projeto AIDA, o CPR par�cipou, adicionalmente, na reunião anual de coordenação de 

especialistas AIDA, que decorreu em Bruxelas, em Setembro de 2017, e que se debruçou sobre questões como as metodologias de recolha de 

informação, a estratégia e os tópicos prioritários para a inves�gação a conduzir no âmbito do projeto AIDA.

Nos termos do acordado com o ECRE, o CPR procederá à atualização do relatório nacional AIDA em 2018 e 2019, sendo que a reunião 

anual de coordenação de especialistas AIDA em 2018 decorrerá em Lisboa, com a colaboração do CPR.

Para mais informação sobre o projeto AIDA, consultar h�p://www.asylumineurope.org/.

Para consultar o relatório AIDA rela�vo a 2016 sobre Portugal, consultar h�p://www.asylumineurope.org/reports/country/portugal
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2. MECANISMOS DE PROTEÇÃO E SOLIDARIEDADE: A RECOLOCAÇÃO E A REINSTALAÇÃO

1)  UM ANO DE CONSOLIDAÇÃO
Em 2017, as operações do CPR no domínio da recolocação e reinstalação intensificaram-se. Registou-se a chegada a território nacional de 

204 requerentes de proteção internacional provenientes da Grécia e da Itália, um aumento de 30% em comparação com o ano de 2016. 
Quanto aos reinstalados, tanto da quota nacional ou no âmbito do mecanismo 1x1, em 2017 o CPR acolheu 12 pessoas, na maioria alojadas 
em Guimarães e em Castelo Branco.

figura 4 . recolocados e reinstalados acolhidos pelo cpr (2015-2017)

O primeiro trimestre de 2017 concentrou a maioria das chegadas, 121 requerentes chegaram durante este período. 

FIGURA 5. Chegadas de recolocados e reinstalados apoiados pelo CPR em 2017

Quanto às nacionalidades predominantes em 2017, destacam-se os Sírios, seguidos dos Iraquianos, Eritreus e Apátridas.

FIGURA 6. Chegadas de recolocados por nacionalidade                  Parcerias para a Recolocação do CPR                                  FIGURA 7

Os requerentes foram acolhidos nas diversas parcerias do CPR, 
localizadas do Norte ao Sul do país.
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A implementação do Programa de Recolocação pelo Conselho Português para os Refugiados assenta na celebração de protocolos de 
cooperação com municípios e outras en�dades. Os protocolos de cooperação são operacionalizados posteriormente, respeitando a 
distribuição de responsabilidades entre parceiros. Neste contexto, o CPR, mediante apoio protocolado com o Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras, presta apoio financeiro às necessidades dos requerentes de proteção internacional recolocados; a aposta na transferência 
de conhecimento, com base no conhecimento e prá�ca de 26 anos do CPR no domínio da proteção, permi�u um alargamento da 
capacidade instalada em termos de acolhimento e integração. 

No final de 2017, o Conselho Português para os Refugiados man�nha protocolos com 18 municípios: Águeda, Amadora, Alenquer, 
Barcelos, Caldas da Rainha, Carregal do Sal, Castelo Branco, Guimarães, Idanha-a-Nova, Loulé, Moimenta da Beira, Oeiras, Ourém, 
Salvaterra de Magos, Sintra, Santa Maria da Feira, Torres Novas e Torres Vedras. No município de Setúbal, a intervenção do CPR foi 
independente e com apoio de voluntários e en�dades locais. O protocolo com a Fundação INATEL manteve a sua vigência. Até ao final 
de 2017, haviam sido contactados 100% dos municípios portugueses (con�nentais e insulares), contabilizando cerca de 1200 contactos 
diretos (por via eletrónica ou telefónica). Em 2017, o CPR manteve 25 reuniões com municípios para prestação de informação com vista 
à celebração de protocolo operacional.

Até Dezembro de 2017, Portugal recebeu 1517 requerentes de proteção internacional ao abrigo do Programa de Recolocação. 
Através dos protocolos mencionados, o CPR acolheu 204 requerentes de proteção internacional recolocados, perfazendo, até ao final 
de 2017, um total de 362 indivíduos.

2) A intervenção social na recolocação e reinstalação de refugiados
O Manual Internacional para Receção e Integração dos Refugiados Reinstalados do ACNUR¹ define integração como "um processo 

mútuo, dinâmico, mul�facetado e con�nuo. Do ponto de vista dos refugiados, a integração requer uma preparação para se adaptar ao 
es�lo de vida da sociedade anfitriã sem perder a própria iden�dade cultural. Do ponto de vista da sociedade anfitriã, é necessário que as 
comunidades sejam rece�vas aos refugiados e que as ins�tuições públicas atendam às necessidades de uma população diversa".

Tendo isto presente, a intervenção social do CPR junto desta população é feita com base num plano delineado em função do perfil do 
requerente, da composição do seu agregado familiar, das necessidades específicas a nível de saúde, formação e/ ou experiência 
profissional, etc., sendo implementado juntamente com as en�dades com as quais o CPR mantém uma parceria. O apoio prestado inclui 
o alojamento dos requerentes durante os 18 meses de duração do plano de integração, além de apoio ao acesso a serviços públicos: 
saúde, educação, finanças e Segurança Social. Os requerentes de proteção internacional celebram igualmente um contrato de 
acolhimento com o CPR que tem por obje�vo estabelecer os seus direitos e deveres.

FIGURA 8. Intervenção social na recolocação e reinstalação
O apoio aos requerentes de proteção internacional, a nível 

interno, é prestado por uma equipa mul�funcional que compreende 
as funções seguintes: gestor/a de parceria, jurista, técnico/a de 
serviço social, intérprete/mediador cultural e técnico/a de controlo 
financeiro.

O apoio social prestado no contexto do Programa de Recolocação 
assume uma importância par�cular, tendo presente os desafios da 
dispersão territorial e as necessidades sociais referentes ao contexto 
local do alojamento. Nesse sen�do, no decorrer do ano de 2017 o 
CPR reforçou a sua equipa, tendo alocado ao Programa duas técnicas 
de serviço social/assistentes sociais. Durante o ano em análise, 
foram realizados 195 atendimentos presenciais a requerentes e 
beneficiários de proteção internacional recolocados, sobretudo a 
nível da saúde, educação, documentação e alojamento. A estes 
acrescem dezenas de esclarecimentos telefónicos e/ou via 
eletrónica.

No que concerne à formação em Português Língua Estrangeira, 
dadas as caracterís�cas específicas do processo de recolocação, a 
oferta de formação em Português - Língua Estrangeira (PLE) foi 

apoiada pelo CPR mediante a sua disponibilidade logís�ca e financeira. A diversidade de contextos de acolhimento e integração, dado o 
crescimento da rede de parcerias locais operada pelo CPR, resultou na adaptação da oferta à existência de recursos locais. Se em 2016 a 
maioria dos agentes formadores era voluntária, em 2017 observou-se uma diversificação da oferta de PLE, tendo, inclusivamente, em 
alguns Municípios onde não exis�a oferta do "Português Para Todos" (IEFP) - ex. Santarém e Idanha-a-Nova -, o CPR contratualizado 
com formadores de Português Língua Estrangeira (PLE) externos, que �veram o acompanhamento e apoio dos formadores do CPR.

No âmbito das parcerias celebradas entre o CPR e respe�vos parceiros, procedeu-se a um conjunto de reuniões técnicas iniciais e 
ações de formação, com o obje�vo de consolidar a parceria e preparar as equipas locais para os desafios específicos do acolhimento 
prestado a requerentes e beneficiários de proteção internacional. Tendo, a este nível, sido produzidos documentos de trabalho interno: 
- a Proposta de Intervenção no âmbito do Consórcio de Acolhimento do CPR, que define as funções no terreno de cada parceiro; - o "Kit 
Casa", que define o mobiliário e equipamentos essenciais para as casas onde seriam acolhidos os requerentes de proteção 
internacional.

¹ UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Refugee Rese�lement. An Interna�onal Handbook to Guide Recep�on and Integra�on, September 2002, available at: 
h�p://www.refworld.org/docid/405189284.html [accessed 20 April 2018]
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A metodologia de apoio às equipas técnicas locais seguiu o princípio da resposta imediata, consoante a disponibilidade dos técnicos 
responsáveis pela gestão de parcerias. Neste sen�do, a equipa de apoio à recolocação manteve uma disponibilidade completa para 
prestação de esclarecimentos rela�vos ao procedimento de asilo, a questões do foro social e à planificação do projeto de integração 
subjacente a todos os requerentes e/ou beneficiários.

Em regime de prestação de serviços ao Alto Comissariado para as Migrações, o Conselho Português para os Refugiados ministrou 
uma formação sobre Proteção Internacional e Asilo a Conselhos Locais de Acão Social em todo o território nacional. Esta formação 
incidiu sobre conceitos-chave da proteção internacional, bem como sobre a Agenda Europeia para as Migrações e o Acolhimento e 
Integração a nível nacional e nível local. Foram também abordados alguns dos principais estereó�pos vulgarmente associados a 
refugiados. 

Depois de, no decurso de 2016, terem sido ministradas 50 formações, foram ministradas 3 ações entre Janeiro e Março de 2017, as 
quais �veram a par�cipam de 32 formandos.

Desafios e potencialidades
No decurso de 2017, a equipa mul�funcional do CPR iden�ficou alguns desafios adicionais àqueles que pareciam subjazer ao 

modelo de acolhimento descentralizado promovido pelo Estado português. Se, em 2016, as questões operacionais ligadas à distância, 
ao isolamento causado por programas locais com baixo número de vagas, à falta de recursos locais para promoção de processos de 
integração e à fraca ar�culação das estruturas tutelares pareciam ser especialmente determinantes, o ano seguinte veio confirmar a sua 
importância e sugerir que outros desafios começavam a tornar-se salientes. 

Em 2017, alguns beneficiários de proteção internacional completaram o seu percurso de 18 meses. No mesmo ano, �veram início as 
transferências de requerentes recolocados, por retoma a cargo, ao abrigo do Regulamento de Dublin. A confluência destes processos 
sublinhou os desafios já iden�ficados. 

Com o término dos 18 meses de apoio, a transição para os programas de apoio da Segurança Social tornou-se um tema relevante: os 
procedimentos burocrá�cos impediram uma transição suave e informada, expondo a dificuldade de, em 18 meses, es�mular e 
promover a autossuficiência. O acesso ao mercado de trabalho não se revelou di�cil; contudo, o acesso a trabalho suficientemente 
remunerado e estável revelou-se muito complexo.

As transferências por retoma a cargo revelaram-se par�cularmente desafiantes pela incerteza rela�va aos procedimentos, 
designadamente no que diz respeito às verbas protocoladas, à pendência do apoio, à emissão de documentos e ao alojamento a 
disponibilizar.

No entanto, e apesar dos desafios enumerados, as potencialidades de um programa nacional ficaram intactas e, em alguns casos, 
tornaram-se mais evidentes. 

Em primeiro lugar, as parcerias entre o CPR e as autarquias mostraram uma resiliência acima do esperado: em alguns locais, e dada a 
taxa de abandonos voluntários, era expectável um desinves�mento dos atores locais. Tal não sucedeu. Pelo contrário, a esmagadora 
maioria das parcerias consolidou-se e estava, no final de 2017, mais forte que no ano anterior. 

Em segundo lugar, o potencial da ligação entre a proteção internacional e o desenvolvimento local tornou-se mais claro: o acesso ao 
mercado de trabalho, usando como exemplo o projeto "Começar de Novo" (financiado pelo Fundo Asilo, Migração e Integração - FAMI), 
revelou-se especialmente pro�cuo e fru�fero quando o CPR abordou os contextos locais como realidades prá�cas dotadas das suas 
dinâmicas. Esta abordagem demonstrou que o nexo migrações-desenvolvimento local, em par�cular no interior de Portugal, tem um 
elevado potencial de integração socioeconómica, sendo igualmente geradora de solidariedade e coesão quando gerido de forma 
equita�va. 

Em terceiro lugar, a conclusão dos programas de apoio, por parte de 35 beneficiários de proteção internacional recolocados, com 
residência con�nua no país e um grau básico de autossuficiência, reforçou, ao longo de 2017, a ideia de que, havendo um longo caminho 
a percorrer no domínio do acolhimento descentralizado, a abordagem pioneira do CPR tem produzido resultados tangíveis (medidos 
em número de refugiados empregados, com acesso a cuidados de saúde ou acesso à educação) e intangíveis (aumento da visibilidade 
da proteção internacional, reconhecimento do papel da sociedade civil organizada e não-organizada na produção da solidariedade).
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A implementação do Programa de Recolocação pelo Conselho Português para os Refugiados assenta na celebração de protocolos de 
cooperação com municípios e outras en�dades. Os protocolos de cooperação são operacionalizados posteriormente, respeitando a 
distribuição de responsabilidades entre parceiros. Neste contexto, o CPR, mediante apoio protocolado com o Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras, presta apoio financeiro às necessidades dos requerentes de proteção internacional recolocados; a aposta na transferência 
de conhecimento, com base no conhecimento e prá�ca de 26 anos do CPR no domínio da proteção, permi�u um alargamento da 
capacidade instalada em termos de acolhimento e integração. 

No final de 2017, o Conselho Português para os Refugiados man�nha protocolos com 18 municípios: Águeda, Amadora, Alenquer, 
Barcelos, Caldas da Rainha, Carregal do Sal, Castelo Branco, Guimarães, Idanha-a-Nova, Loulé, Moimenta da Beira, Oeiras, Ourém, 
Salvaterra de Magos, Sintra, Santa Maria da Feira, Torres Novas e Torres Vedras. No município de Setúbal, a intervenção do CPR foi 
independente e com apoio de voluntários e en�dades locais. O protocolo com a Fundação INATEL manteve a sua vigência. Até ao final 
de 2017, haviam sido contactados 100% dos municípios portugueses (con�nentais e insulares), contabilizando cerca de 1200 contactos 
diretos (por via eletrónica ou telefónica). Em 2017, o CPR manteve 25 reuniões com municípios para prestação de informação com vista 
à celebração de protocolo operacional.

Até Dezembro de 2017, Portugal recebeu 1517 requerentes de proteção internacional ao abrigo do Programa de Recolocação. 
Através dos protocolos mencionados, o CPR acolheu 204 requerentes de proteção internacional recolocados, perfazendo, até ao final 
de 2017, um total de 362 indivíduos.

2) A intervenção social na recolocação e reinstalação de refugiados
O Manual Internacional para Receção e Integração dos Refugiados Reinstalados do ACNUR¹ define integração como "um processo 

mútuo, dinâmico, mul�facetado e con�nuo. Do ponto de vista dos refugiados, a integração requer uma preparação para se adaptar ao 
es�lo de vida da sociedade anfitriã sem perder a própria iden�dade cultural. Do ponto de vista da sociedade anfitriã, é necessário que as 
comunidades sejam rece�vas aos refugiados e que as ins�tuições públicas atendam às necessidades de uma população diversa".

Tendo isto presente, a intervenção social do CPR junto desta população é feita com base num plano delineado em função do perfil do 
requerente, da composição do seu agregado familiar, das necessidades específicas a nível de saúde, formação e/ ou experiência 
profissional, etc., sendo implementado juntamente com as en�dades com as quais o CPR mantém uma parceria. O apoio prestado inclui 
o alojamento dos requerentes durante os 18 meses de duração do plano de integração, além de apoio ao acesso a serviços públicos: 
saúde, educação, finanças e Segurança Social. Os requerentes de proteção internacional celebram igualmente um contrato de 
acolhimento com o CPR que tem por obje�vo estabelecer os seus direitos e deveres.

FIGURA 8. Intervenção social na recolocação e reinstalação
O apoio aos requerentes de proteção internacional, a nível 

interno, é prestado por uma equipa mul�funcional que compreende 
as funções seguintes: gestor/a de parceria, jurista, técnico/a de 
serviço social, intérprete/mediador cultural e técnico/a de controlo 
financeiro.

O apoio social prestado no contexto do Programa de Recolocação 
assume uma importância par�cular, tendo presente os desafios da 
dispersão territorial e as necessidades sociais referentes ao contexto 
local do alojamento. Nesse sen�do, no decorrer do ano de 2017 o 
CPR reforçou a sua equipa, tendo alocado ao Programa duas técnicas 
de serviço social/assistentes sociais. Durante o ano em análise, 
foram realizados 195 atendimentos presenciais a requerentes e 
beneficiários de proteção internacional recolocados, sobretudo a 
nível da saúde, educação, documentação e alojamento. A estes 
acrescem dezenas de esclarecimentos telefónicos e/ou via 
eletrónica.

No que concerne à formação em Português Língua Estrangeira, 
dadas as caracterís�cas específicas do processo de recolocação, a 
oferta de formação em Português - Língua Estrangeira (PLE) foi 

apoiada pelo CPR mediante a sua disponibilidade logís�ca e financeira. A diversidade de contextos de acolhimento e integração, dado o 
crescimento da rede de parcerias locais operada pelo CPR, resultou na adaptação da oferta à existência de recursos locais. Se em 2016 a 
maioria dos agentes formadores era voluntária, em 2017 observou-se uma diversificação da oferta de PLE, tendo, inclusivamente, em 
alguns Municípios onde não exis�a oferta do "Português Para Todos" (IEFP) - ex. Santarém e Idanha-a-Nova -, o CPR contratualizado 
com formadores de Português Língua Estrangeira (PLE) externos, que �veram o acompanhamento e apoio dos formadores do CPR.

No âmbito das parcerias celebradas entre o CPR e respe�vos parceiros, procedeu-se a um conjunto de reuniões técnicas iniciais e 
ações de formação, com o obje�vo de consolidar a parceria e preparar as equipas locais para os desafios específicos do acolhimento 
prestado a requerentes e beneficiários de proteção internacional. Tendo, a este nível, sido produzidos documentos de trabalho interno: 
- a Proposta de Intervenção no âmbito do Consórcio de Acolhimento do CPR, que define as funções no terreno de cada parceiro; - o "Kit 
Casa", que define o mobiliário e equipamentos essenciais para as casas onde seriam acolhidos os requerentes de proteção 
internacional.

¹ UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Refugee Rese�lement. An Interna�onal Handbook to Guide Recep�on and Integra�on, September 2002, available at: 
h�p://www.refworld.org/docid/405189284.html [accessed 20 April 2018]
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A metodologia de apoio às equipas técnicas locais seguiu o princípio da resposta imediata, consoante a disponibilidade dos técnicos 
responsáveis pela gestão de parcerias. Neste sen�do, a equipa de apoio à recolocação manteve uma disponibilidade completa para 
prestação de esclarecimentos rela�vos ao procedimento de asilo, a questões do foro social e à planificação do projeto de integração 
subjacente a todos os requerentes e/ou beneficiários.

Em regime de prestação de serviços ao Alto Comissariado para as Migrações, o Conselho Português para os Refugiados ministrou 
uma formação sobre Proteção Internacional e Asilo a Conselhos Locais de Acão Social em todo o território nacional. Esta formação 
incidiu sobre conceitos-chave da proteção internacional, bem como sobre a Agenda Europeia para as Migrações e o Acolhimento e 
Integração a nível nacional e nível local. Foram também abordados alguns dos principais estereó�pos vulgarmente associados a 
refugiados. 

Depois de, no decurso de 2016, terem sido ministradas 50 formações, foram ministradas 3 ações entre Janeiro e Março de 2017, as 
quais �veram a par�cipam de 32 formandos.

Desafios e potencialidades
No decurso de 2017, a equipa mul�funcional do CPR iden�ficou alguns desafios adicionais àqueles que pareciam subjazer ao 

modelo de acolhimento descentralizado promovido pelo Estado português. Se, em 2016, as questões operacionais ligadas à distância, 
ao isolamento causado por programas locais com baixo número de vagas, à falta de recursos locais para promoção de processos de 
integração e à fraca ar�culação das estruturas tutelares pareciam ser especialmente determinantes, o ano seguinte veio confirmar a sua 
importância e sugerir que outros desafios começavam a tornar-se salientes. 

Em 2017, alguns beneficiários de proteção internacional completaram o seu percurso de 18 meses. No mesmo ano, �veram início as 
transferências de requerentes recolocados, por retoma a cargo, ao abrigo do Regulamento de Dublin. A confluência destes processos 
sublinhou os desafios já iden�ficados. 

Com o término dos 18 meses de apoio, a transição para os programas de apoio da Segurança Social tornou-se um tema relevante: os 
procedimentos burocrá�cos impediram uma transição suave e informada, expondo a dificuldade de, em 18 meses, es�mular e 
promover a autossuficiência. O acesso ao mercado de trabalho não se revelou di�cil; contudo, o acesso a trabalho suficientemente 
remunerado e estável revelou-se muito complexo.

As transferências por retoma a cargo revelaram-se par�cularmente desafiantes pela incerteza rela�va aos procedimentos, 
designadamente no que diz respeito às verbas protocoladas, à pendência do apoio, à emissão de documentos e ao alojamento a 
disponibilizar.

No entanto, e apesar dos desafios enumerados, as potencialidades de um programa nacional ficaram intactas e, em alguns casos, 
tornaram-se mais evidentes. 

Em primeiro lugar, as parcerias entre o CPR e as autarquias mostraram uma resiliência acima do esperado: em alguns locais, e dada a 
taxa de abandonos voluntários, era expectável um desinves�mento dos atores locais. Tal não sucedeu. Pelo contrário, a esmagadora 
maioria das parcerias consolidou-se e estava, no final de 2017, mais forte que no ano anterior. 

Em segundo lugar, o potencial da ligação entre a proteção internacional e o desenvolvimento local tornou-se mais claro: o acesso ao 
mercado de trabalho, usando como exemplo o projeto "Começar de Novo" (financiado pelo Fundo Asilo, Migração e Integração - FAMI), 
revelou-se especialmente pro�cuo e fru�fero quando o CPR abordou os contextos locais como realidades prá�cas dotadas das suas 
dinâmicas. Esta abordagem demonstrou que o nexo migrações-desenvolvimento local, em par�cular no interior de Portugal, tem um 
elevado potencial de integração socioeconómica, sendo igualmente geradora de solidariedade e coesão quando gerido de forma 
equita�va. 

Em terceiro lugar, a conclusão dos programas de apoio, por parte de 35 beneficiários de proteção internacional recolocados, com 
residência con�nua no país e um grau básico de autossuficiência, reforçou, ao longo de 2017, a ideia de que, havendo um longo caminho 
a percorrer no domínio do acolhimento descentralizado, a abordagem pioneira do CPR tem produzido resultados tangíveis (medidos 
em número de refugiados empregados, com acesso a cuidados de saúde ou acesso à educação) e intangíveis (aumento da visibilidade 
da proteção internacional, reconhecimento do papel da sociedade civil organizada e não-organizada na produção da solidariedade).
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3. acolhimento - centro de acolhimento para refugiados (car, alojamentos 
externos, casa de acolhimento para crianças refugiadas (cacr) e novo 
centro de acolhimento (Car ii)

1)  centro de acolhimento para refugiados
O Centro de Acolhimento para Refugiados (CAR), situado na Bobadela, Loures, des�na-se a acolher os adultos e famílias que solicitam 

proteção internacional em Portugal. A funcionar há 11 anos, o CAR foi alvo de trabalhos de manutenção, sobretudo ao nível da cozinha 
cole�va (armários, frigoríficos, pavimento) e das quartos e casas de banho (loiças sanitárias, pavimentos, etc.), com vista à melhoria de 
condições de acolhimento daqueles que procuram Portugal como porto de abrigo. Estes trabalhos iniciaram-se em 2017 e prevê-se que em 
2018 seja dada con�nuidade às obras de manutenção e reparação.

À semelhança do que aconteceu em 2016, o número de pedidos de proteção permaneceu elevado, revelando-se o CAR insuficiente para 
responder ao número de solicitações de acolhimento. Foi assim necessário recorrer a alojamentos externos para acolher adultos e famílias, 
nomeadamente em quartos, pensões ou apartamentos.

Para além do acolhimento de carácter transitório, o CAR con�nua a prestar um conjunto diversificado de serviços, dirigidos não só aos 
requerentes de asilo, mas também aos refugiados e à comunidade local:

• Aconselhamento jurídico
• Aconselhamento social
• Gabinete de Inserção Profissional (GIP)
• Formação em Língua Portuguesa
• Distribuição de produtos alimentares
• Banco de roupa e outros bens doados
• A�vidades despor�vas e de Lazer 
• Lavandaria/engomadoria
• Cozinha comum para preparação de refeições
• Biblioteca/mediateca
•  A�vidades de sensibilização sobre o asilo e refugiados.

Todos os requerentes de asilo apoiados pelo CPR durante a fase de acolhimento, recebem apoios pecuniários regulares, para a 
alimentação e transportes, assistência médica e medicamentosa, apoios em géneros alimentares, sob a forma de Kit de cozinha e de higiene, 
bem como outros apoios, de carácter excecional para adultos ou famílias com vulnerabilidades acrescidas. 

Notamos que este equipamento social, em conjunto com o Espaço A Criança, con�nua a desenvolver a�vidades dirigidas também à 
comunidade local e não apenas aos refugiados. Desde o seu início, o CPR tem procurado funcionar numa lógica de intervenção integrada, de 
serviço aos refugiados e à comunidade local. Aliás, o aluguer de quartos/casas à volta do Centro de Acolhimento para alojar requerentes de 
asilo que não têm lugar no Centro, veio reforçar este obje�vo. O Centro é em si mesmo um pólo dinamizador do acolhimento e integração dos 
refugiados na comunidade local. O auditório, o polidespor�vo, o Espaço A Criança, o GIP e o polidespor�vo são valências e serviços que 
podem e são u�lizadas pela comunidade local. 

i. Caracterização da população beneficiária 
Em 2017, o número de pedidos de proteção internacional con�nuou a aumentar. O perfil do requerente mantém-se: homem, solteiro, 

que chega sozinho e em situação de carência económica. No entanto, há um aumento do número de famílias. 
Durante o ano, foram apoiadas pelo CAR 654 pessoas (404 homens e 250 mulheres). Este número representa uma redução de cerca de 

16% face ao ano anterior. Esta redução é explicada pelo fato do Centro ter limitado as novas entradas entre abril e junho, recebendo apenas 
requerentes em situação de maior vulnerabilidade, como mulheres grávidas, mulheres com filhos pequenos e/ou pessoas com necessidades 
médicas especiais. No que respeita ao apoio para alojamento 50% ficaram alojadas no CAR, 46% foram encaminhadas para alojamento 
externo e 4% ficaram alojados em casa de familiares/amigos (neste úl�mo caso, apenas receberam o apoio pecuniário para alimentação)

população apoiada pelo car em 2017
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4% familiares
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3. acolhimento - centro de acolhimento para refugiados (car, alojamentos 
externos, casa de acolhimento para crianças refugiadas (cacr) e novo 
centro de acolhimento (Car ii)

1)  centro de acolhimento para refugiados
O Centro de Acolhimento para Refugiados (CAR), situado na Bobadela, Loures, des�na-se a acolher os adultos e famílias que solicitam 

proteção internacional em Portugal. A funcionar há 11 anos, o CAR foi alvo de trabalhos de manutenção, sobretudo ao nível da cozinha 
cole�va (armários, frigoríficos, pavimento) e das quartos e casas de banho (loiças sanitárias, pavimentos, etc.), com vista à melhoria de 
condições de acolhimento daqueles que procuram Portugal como porto de abrigo. Estes trabalhos iniciaram-se em 2017 e prevê-se que em 
2018 seja dada con�nuidade às obras de manutenção e reparação.

À semelhança do que aconteceu em 2016, o número de pedidos de proteção permaneceu elevado, revelando-se o CAR insuficiente para 
responder ao número de solicitações de acolhimento. Foi assim necessário recorrer a alojamentos externos para acolher adultos e famílias, 
nomeadamente em quartos, pensões ou apartamentos.

Para além do acolhimento de carácter transitório, o CAR con�nua a prestar um conjunto diversificado de serviços, dirigidos não só aos 
requerentes de asilo, mas também aos refugiados e à comunidade local:

• Aconselhamento jurídico
• Aconselhamento social
• Gabinete de Inserção Profissional (GIP)
• Formação em Língua Portuguesa
• Distribuição de produtos alimentares
• Banco de roupa e outros bens doados
• A�vidades despor�vas e de Lazer 
• Lavandaria/engomadoria
• Cozinha comum para preparação de refeições
• Biblioteca/mediateca
•  A�vidades de sensibilização sobre o asilo e refugiados.

Todos os requerentes de asilo apoiados pelo CPR durante a fase de acolhimento, recebem apoios pecuniários regulares, para a 
alimentação e transportes, assistência médica e medicamentosa, apoios em géneros alimentares, sob a forma de Kit de cozinha e de higiene, 
bem como outros apoios, de carácter excecional para adultos ou famílias com vulnerabilidades acrescidas. 

Notamos que este equipamento social, em conjunto com o Espaço A Criança, con�nua a desenvolver a�vidades dirigidas também à 
comunidade local e não apenas aos refugiados. Desde o seu início, o CPR tem procurado funcionar numa lógica de intervenção integrada, de 
serviço aos refugiados e à comunidade local. Aliás, o aluguer de quartos/casas à volta do Centro de Acolhimento para alojar requerentes de 
asilo que não têm lugar no Centro, veio reforçar este obje�vo. O Centro é em si mesmo um pólo dinamizador do acolhimento e integração dos 
refugiados na comunidade local. O auditório, o polidespor�vo, o Espaço A Criança, o GIP e o polidespor�vo são valências e serviços que 
podem e são u�lizadas pela comunidade local. 

i. Caracterização da população beneficiária 
Em 2017, o número de pedidos de proteção internacional con�nuou a aumentar. O perfil do requerente mantém-se: homem, solteiro, 

que chega sozinho e em situação de carência económica. No entanto, há um aumento do número de famílias. 
Durante o ano, foram apoiadas pelo CAR 654 pessoas (404 homens e 250 mulheres). Este número representa uma redução de cerca de 

16% face ao ano anterior. Esta redução é explicada pelo fato do Centro ter limitado as novas entradas entre abril e junho, recebendo apenas 
requerentes em situação de maior vulnerabilidade, como mulheres grávidas, mulheres com filhos pequenos e/ou pessoas com necessidades 
médicas especiais. No que respeita ao apoio para alojamento 50% ficaram alojadas no CAR, 46% foram encaminhadas para alojamento 
externo e 4% ficaram alojados em casa de familiares/amigos (neste úl�mo caso, apenas receberam o apoio pecuniário para alimentação)

população apoiada pelo car em 2017
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i. Principais áreas de intervenção 
Em 2017, realizaram-se cerca de 867 atendimentos sociais aos requerentes de proteção internacional, refugiados e beneficiários de 

proteção subsidiária. As temá�cas mais abordadas nos atendimentos estão relacionadas com a subsistência, saúde, educação e o alojamento. 
Foram ainda assinados 478 contratos de integração (CI). A assinatura do contrato de integração pelo adulto ou pelo representante do 
agregado familiar, numa reunião/atendimento específico para esse efeito, é um momento inicial importante, uma vez que são explicados aos 
requerentes os seus direitos e deveres durante o período que recebem apoio do CPR. 

No que respeita à saúde, todos os requerentes de proteção internacional são encaminhados para o Centro de Saúde após a sua chegada e, 
quando necessário, é-lhes prestada ajuda medicamentosa. No âmbito da estreita relação com o ACES de Loures/Odivelas, também é 
assegurada a vacinação dos requerentes, de acordo com o Plano Nacional da Vacinação. 

O Departamento Social do CPR inscreve todos os menores em equipamentos escolares aquando da sua chegada, de modo a assegurar 
que con�nuam os seus estudos. Os adultos são encaminhados para o Departamento de Integração com o obje�vo de frequentarem, logo que 
possível, aulas de Português. 

Uma das principais áreas problemá�cas que requer o apoio das Técnicas de Serviço Social é a habitação. De facto, após a fase inicial de 
alojamento apoiada pelo CPR (no CAR ou em alojamento externo), a grande maioria dos requerentes depara-se com grandes dificuldades 
em encontrar um quarto/casa. Por um lado, a oferta habitacional é muito reduzida em Lisboa e os preços são muito elevados. Note-se que o 
apoio atribuído pela segurança social/ Santa Casa apenas permite aos requerentes de proteção internacional é de cerca de €150/mês. 

Para além dos atendimentos sociais individuais ou em grupo, procurou-se implementar algumas sessões cole�vas de informação/ 
workshops. No total, realizaram-se 4 sessões sobre: regulamento interno do CPR (2); vacinação (1) e workshop sobre turbantes africanos (1) 

No âmbito do Grupo Opera�vo para o acolhimento e integração dos refugiados e de acordo com o Protocolo em vigor, a equipa do CAR, 
elaborou e sinalizou ao grupo 331 relatórios sociais, a que correspondem 501 pessoas. 

iii. Estratégia "Idade, género e diversidade" (AGD) no CAR
A estratégia AGD reconhece a importância dos fatores idade, género e diversidade na determinação das oportunidades, capacidades, 

necessidades e riscos de uma pessoa. Todos os refugiados estão, de alguma forma, num estado de vulnerabilidade, mas a idade, o género ou 
outras iden�dades, associações ou deficiências devem ser entendidas como causa de uma vulnerabilidade ainda maior. Nesse sen�do, o CPR 
tem procurado incorporar esta estratégia e desenvolver a�vidades específicas nestes domínios. Em 2017, centrou-se na questão do género, 
ao dinamizar grupos focais dirigidos às mulheres acolhidas quer no CAR quer em alojamentos externos. Com base nos resultados ob�dos 
através de uma análise SWOT (forças, oportunidades, fraquezas e ameaças), iden�ficou-se um conjunto de recomendações que foram 
implementadas. A segunda fase deste programa inclui a dinamização de grupos focais junto de requerentes e refugiados LGBTIQ. Foram 
igualmente agendadas para o primeiro trimestre de 2018, sessões de sensibilização e formação adicional aos técnicos, especialmente no 
domínio das questões LGBTIQ. A estratégia foi complementada por uma Revista de Imprensa Quinzenal sobre Género e Asilo. 

i

v. Redes e parcerias 
Ao longo do ano, o CAR con�nuou a trabalhar em parceria e em rede com uma série de organizações de âmbito local e nacional. Destas, 

permi�mo-nos destacar o Centro de Saúde e a rede de escolas públicas locais. 
Na área alimentar, destacamos a parcerias com o Banco Alimentar Contra a Fome que nos permi�u con�nuar a apoiar muitos refugiados 

com género alimentares diversos. É um apoio extremamente importante para os refugiados, uma vez que os apoios pecuniários são muito 
reduzidos. Por outro lado, man�veram-se os dona�vos alimentares concedidos pela Pastelaria Torp em diversos eventos organizados pelo CPR. 

Quanto à saúde, con�nuaram a vigorar um conjunto diverso de protocolos que nos permitem assegurar um melhor acompanhamento 
aos refugiados. Em 2017, vigoraram protocolos com as seguintes ins�tuições:  

• Delegação de Saúde Pública (ACES Loures/Odivelas), com vista ao cumprimento do Plano Nacional de Vacinação. Este protocolo tem 
permi�do a realização de diversos rastreios, nomeadamente HIV e Hepa�tes, com a colaboração da unidade de saúde móvel a 
pon�nha;

• Projeto In Mouraria que é complementar ao anterior e que visa também o rastreio do HIV e Hepa�tes;
• CDP do Lumiar para rastreio de doenças respiratórias;
• Clínica Optocentro que prevê a realização de consultas de o�almologia gratuitas e aquisição de óculos graduados sempre que 

necessário;

2) Casa de Acolhimento para Crianças Refugiadas

i. Caracterização da população beneficiária
A Casa de Acolhimento para Crianças Refugiadas (CACR) des�na-se a menores não acompanhados (MNA) requerentes e beneficiários de 

proteção internacional, em Portugal, encaminhados pelo SEF-GAR. 
Em períodos de sobrelotação, na CACR, foi necessário acolher temporariamente 10 MNA no CAR.
Em 2017, a Casa acolheu 56 menores, 21 transitados de 2016 e 35 novas admissões. A maioria é do sexo masculino (83,9%) e apenas 

16,1% são do sexo feminino.
São maioritariamente africanos e asiá�cos, sendo os países mais representados: Guiné Conacri (14); Afeganistão (8); República do Congo 

(7) e Serra Leoa (6).
À data da admissão na CACR, os MNA �nham entre 9 a 17 anos. Apenas 4 �nham idades compreendidas entre os 9 e 13 anos, os restantes 

52 �nham entre 15 a 17 anos.
No que diz respeito a habilitações, à chegada, verificou-se uma grande diversidade, desde iletrados, a todos os ciclos básicos e secundária. 

De assinalar que houve um jovem que, entretanto, iniciou os estudos universitários, através de uma bolsa para o efeito.
A média de permanência, na Casa, foi de 272 dias, ou seja, 7 meses e 3 semanas, em cumprimento da legislação, assegurando que 

permanecem o tempo necessário e adequado a cada um/uma. Entre os jovens houve quem completasse os 19 anos de idade na Casa. 
Registaram-se 8 abandonos (14,3%) e 3 fugas com retorno voluntário à Casa (5,4%).
Transitaram, de 2017 para 2018, 25 MNA (44,6%), 19,6% foi sinalizado ao Grupo Opera�vo e 8,9% beneficiaram de medida de promoção e 

proteção de apoio em autonomia de vida, 1,79% foi acolhido em apartamento de pré-autonomia e 1,8% ficou à guarda de familiar. Entre os 
jovens acolhidos, 4 foram transferidos para o CAR por, afinal, serem adultos (7,1%).

ii. Principais áreas de intervenção
A CACR, através da coordenadora e da psicóloga voluntária, criou o modelo pedagógico Criar/"Raise" com o intuito de estruturar a 

intervenção de acordo com as necessidades evolu�vas dos MNA. 
Nesse sen�do, pretende-se que todas as a�vidades convirjam na aquisição de competências variadas ao longo das diferentes fases, por 

parte dos MNA, para que estes se sintam gradualmente seguros, preparados, integrados e autónomos. 
Contribuem para o efeito, o atendimento social (1088, dos quais 984 a beneficiários internos à CACR), onde o diagnós�co e plano de 

intervenção é efetuado com o MNA, as consultas psicológicas (realizadas semanalmente pela psicóloga voluntária), os acompanhamentos a 
serviços, as consultas pedopsiquiátricas, entre outras, efetuadas no âmbito do sistema nacional de saúde), as aulas de PLE e de alfabe�zação, 
as visitas exploratórias a centros de formação, a integração escolar e em formação profissional, os estágios e voluntariado em áreas de 
interesse dos jovens, as a�vidades socioculturais, despor�vas e ar�s�cas (como as desenvolvidas no âmbito do projeto "Dormem mil cores 
nos meus dedos"), os convívios promovidos entre pares e com grupos de interesse para os MNA e a integração em equipas despor�vas, em 
modalidades iden�ficadas pelos MNA. 

Em 2017, para além das a�vidades do projeto supramencionado e das a�vidades socioculturais, organizadas no âmbito das aulas de língua 
portuguesa, a CACR conjuntamente com os seus parceiros proporcionou 54 a�vidades socioculturais, despor�vas, ar�s�cas e de capacitação.

A CACR mantém, sempre que os beneficiários o queiram, contato e apoio após a saída da CACR, nesse sen�do, efetuou 104 atendimentos 
sociais e beneficiários externos e procurou envolvê-los nas a�vidades organizadas.

iii. Redes e parcerias
Para a efe�vação da missão e dos obje�vos, muito contribuíram os 65 parceiros, internacionais, nacionais e locais, com que a CACR contou 

em 2017.
Foi através de projetos financiados pelo SEF, Câmara Municipal de Lisboa e ACNUR que a CACR pode funcionar e acolher em 2017.
Também a integração contou com parceiros variados, a diferentes níveis, a �tulo e exemplo:
• Educação/Formação 

Escolas/Universidade da área da residência dos jovens, de outros pontos da cidade de Lisboa e inclusive na Amadora, e centros de 
formação.
A Petrin que patrocinou todos os manuais escolares e o Liceu Francês que promoveu o acesso a este patrocínio, bem como par�cipado 
em visitas, convívios e doações variadas.

• Saúde
Serviços de Saúde públicos da área de residência, da SCML e Optocentro.

• Social
O Ins�tuto de Segurança Social e SCML no apoio direto aos beneficiários, SCML - Prodac nas a�vidades para a comunidade, formação 
em TIC e enquadramento de MNA em voluntariado; Nuclisol - Jean Piaget no enquadramento de MNA em estágios / voluntariado, 
Grupo Comunitário do Bairro do Armador, Comissão Social de Freguesia de Marvila e Rede Social de Lisboa na dinamização de a�vidades 
e sensibilização, em prol da comunidade, Banco Alimentar e Refood pelos alimentos distribuídos.

A CISV entre outros movimentos juvenis que têm proporcionado convívios, debates sobre temas relevantes para os MNA e momentos de 
entretenimento.

• LX Clinic Oral Care Center, que permite a realização de consultas aos menores acompanhados pelo departamento social;
• Laboratórios Joaquim Chaves e Germano de Sousa, no sen�do de apoiar na realização de análises clínicas e outros meios 

complementares de diagnós�co. 
Finalmente, na área do desporto, manteve-se ainda o Protocolo com o Comité Olímpico Português (COP), que possibilita a inclusão no 

desporto.
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i. Principais áreas de intervenção 
Em 2017, realizaram-se cerca de 867 atendimentos sociais aos requerentes de proteção internacional, refugiados e beneficiários de 

proteção subsidiária. As temá�cas mais abordadas nos atendimentos estão relacionadas com a subsistência, saúde, educação e o alojamento. 
Foram ainda assinados 478 contratos de integração (CI). A assinatura do contrato de integração pelo adulto ou pelo representante do 
agregado familiar, numa reunião/atendimento específico para esse efeito, é um momento inicial importante, uma vez que são explicados aos 
requerentes os seus direitos e deveres durante o período que recebem apoio do CPR. 

No que respeita à saúde, todos os requerentes de proteção internacional são encaminhados para o Centro de Saúde após a sua chegada e, 
quando necessário, é-lhes prestada ajuda medicamentosa. No âmbito da estreita relação com o ACES de Loures/Odivelas, também é 
assegurada a vacinação dos requerentes, de acordo com o Plano Nacional da Vacinação. 

O Departamento Social do CPR inscreve todos os menores em equipamentos escolares aquando da sua chegada, de modo a assegurar 
que con�nuam os seus estudos. Os adultos são encaminhados para o Departamento de Integração com o obje�vo de frequentarem, logo que 
possível, aulas de Português. 

Uma das principais áreas problemá�cas que requer o apoio das Técnicas de Serviço Social é a habitação. De facto, após a fase inicial de 
alojamento apoiada pelo CPR (no CAR ou em alojamento externo), a grande maioria dos requerentes depara-se com grandes dificuldades 
em encontrar um quarto/casa. Por um lado, a oferta habitacional é muito reduzida em Lisboa e os preços são muito elevados. Note-se que o 
apoio atribuído pela segurança social/ Santa Casa apenas permite aos requerentes de proteção internacional é de cerca de €150/mês. 

Para além dos atendimentos sociais individuais ou em grupo, procurou-se implementar algumas sessões cole�vas de informação/ 
workshops. No total, realizaram-se 4 sessões sobre: regulamento interno do CPR (2); vacinação (1) e workshop sobre turbantes africanos (1) 

No âmbito do Grupo Opera�vo para o acolhimento e integração dos refugiados e de acordo com o Protocolo em vigor, a equipa do CAR, 
elaborou e sinalizou ao grupo 331 relatórios sociais, a que correspondem 501 pessoas. 

iii. Estratégia "Idade, género e diversidade" (AGD) no CAR
A estratégia AGD reconhece a importância dos fatores idade, género e diversidade na determinação das oportunidades, capacidades, 

necessidades e riscos de uma pessoa. Todos os refugiados estão, de alguma forma, num estado de vulnerabilidade, mas a idade, o género ou 
outras iden�dades, associações ou deficiências devem ser entendidas como causa de uma vulnerabilidade ainda maior. Nesse sen�do, o CPR 
tem procurado incorporar esta estratégia e desenvolver a�vidades específicas nestes domínios. Em 2017, centrou-se na questão do género, 
ao dinamizar grupos focais dirigidos às mulheres acolhidas quer no CAR quer em alojamentos externos. Com base nos resultados ob�dos 
através de uma análise SWOT (forças, oportunidades, fraquezas e ameaças), iden�ficou-se um conjunto de recomendações que foram 
implementadas. A segunda fase deste programa inclui a dinamização de grupos focais junto de requerentes e refugiados LGBTIQ. Foram 
igualmente agendadas para o primeiro trimestre de 2018, sessões de sensibilização e formação adicional aos técnicos, especialmente no 
domínio das questões LGBTIQ. A estratégia foi complementada por uma Revista de Imprensa Quinzenal sobre Género e Asilo. 

i

v. Redes e parcerias 
Ao longo do ano, o CAR con�nuou a trabalhar em parceria e em rede com uma série de organizações de âmbito local e nacional. Destas, 

permi�mo-nos destacar o Centro de Saúde e a rede de escolas públicas locais. 
Na área alimentar, destacamos a parcerias com o Banco Alimentar Contra a Fome que nos permi�u con�nuar a apoiar muitos refugiados 

com género alimentares diversos. É um apoio extremamente importante para os refugiados, uma vez que os apoios pecuniários são muito 
reduzidos. Por outro lado, man�veram-se os dona�vos alimentares concedidos pela Pastelaria Torp em diversos eventos organizados pelo CPR. 

Quanto à saúde, con�nuaram a vigorar um conjunto diverso de protocolos que nos permitem assegurar um melhor acompanhamento 
aos refugiados. Em 2017, vigoraram protocolos com as seguintes ins�tuições:  

• Delegação de Saúde Pública (ACES Loures/Odivelas), com vista ao cumprimento do Plano Nacional de Vacinação. Este protocolo tem 
permi�do a realização de diversos rastreios, nomeadamente HIV e Hepa�tes, com a colaboração da unidade de saúde móvel a 
pon�nha;

• Projeto In Mouraria que é complementar ao anterior e que visa também o rastreio do HIV e Hepa�tes;
• CDP do Lumiar para rastreio de doenças respiratórias;
• Clínica Optocentro que prevê a realização de consultas de o�almologia gratuitas e aquisição de óculos graduados sempre que 

necessário;

2) Casa de Acolhimento para Crianças Refugiadas

i. Caracterização da população beneficiária
A Casa de Acolhimento para Crianças Refugiadas (CACR) des�na-se a menores não acompanhados (MNA) requerentes e beneficiários de 

proteção internacional, em Portugal, encaminhados pelo SEF-GAR. 
Em períodos de sobrelotação, na CACR, foi necessário acolher temporariamente 10 MNA no CAR.
Em 2017, a Casa acolheu 56 menores, 21 transitados de 2016 e 35 novas admissões. A maioria é do sexo masculino (83,9%) e apenas 

16,1% são do sexo feminino.
São maioritariamente africanos e asiá�cos, sendo os países mais representados: Guiné Conacri (14); Afeganistão (8); República do Congo 

(7) e Serra Leoa (6).
À data da admissão na CACR, os MNA �nham entre 9 a 17 anos. Apenas 4 �nham idades compreendidas entre os 9 e 13 anos, os restantes 

52 �nham entre 15 a 17 anos.
No que diz respeito a habilitações, à chegada, verificou-se uma grande diversidade, desde iletrados, a todos os ciclos básicos e secundária. 

De assinalar que houve um jovem que, entretanto, iniciou os estudos universitários, através de uma bolsa para o efeito.
A média de permanência, na Casa, foi de 272 dias, ou seja, 7 meses e 3 semanas, em cumprimento da legislação, assegurando que 

permanecem o tempo necessário e adequado a cada um/uma. Entre os jovens houve quem completasse os 19 anos de idade na Casa. 
Registaram-se 8 abandonos (14,3%) e 3 fugas com retorno voluntário à Casa (5,4%).
Transitaram, de 2017 para 2018, 25 MNA (44,6%), 19,6% foi sinalizado ao Grupo Opera�vo e 8,9% beneficiaram de medida de promoção e 

proteção de apoio em autonomia de vida, 1,79% foi acolhido em apartamento de pré-autonomia e 1,8% ficou à guarda de familiar. Entre os 
jovens acolhidos, 4 foram transferidos para o CAR por, afinal, serem adultos (7,1%).

ii. Principais áreas de intervenção
A CACR, através da coordenadora e da psicóloga voluntária, criou o modelo pedagógico Criar/"Raise" com o intuito de estruturar a 

intervenção de acordo com as necessidades evolu�vas dos MNA. 
Nesse sen�do, pretende-se que todas as a�vidades convirjam na aquisição de competências variadas ao longo das diferentes fases, por 

parte dos MNA, para que estes se sintam gradualmente seguros, preparados, integrados e autónomos. 
Contribuem para o efeito, o atendimento social (1088, dos quais 984 a beneficiários internos à CACR), onde o diagnós�co e plano de 

intervenção é efetuado com o MNA, as consultas psicológicas (realizadas semanalmente pela psicóloga voluntária), os acompanhamentos a 
serviços, as consultas pedopsiquiátricas, entre outras, efetuadas no âmbito do sistema nacional de saúde), as aulas de PLE e de alfabe�zação, 
as visitas exploratórias a centros de formação, a integração escolar e em formação profissional, os estágios e voluntariado em áreas de 
interesse dos jovens, as a�vidades socioculturais, despor�vas e ar�s�cas (como as desenvolvidas no âmbito do projeto "Dormem mil cores 
nos meus dedos"), os convívios promovidos entre pares e com grupos de interesse para os MNA e a integração em equipas despor�vas, em 
modalidades iden�ficadas pelos MNA. 

Em 2017, para além das a�vidades do projeto supramencionado e das a�vidades socioculturais, organizadas no âmbito das aulas de língua 
portuguesa, a CACR conjuntamente com os seus parceiros proporcionou 54 a�vidades socioculturais, despor�vas, ar�s�cas e de capacitação.

A CACR mantém, sempre que os beneficiários o queiram, contato e apoio após a saída da CACR, nesse sen�do, efetuou 104 atendimentos 
sociais e beneficiários externos e procurou envolvê-los nas a�vidades organizadas.

iii. Redes e parcerias
Para a efe�vação da missão e dos obje�vos, muito contribuíram os 65 parceiros, internacionais, nacionais e locais, com que a CACR contou 

em 2017.
Foi através de projetos financiados pelo SEF, Câmara Municipal de Lisboa e ACNUR que a CACR pode funcionar e acolher em 2017.
Também a integração contou com parceiros variados, a diferentes níveis, a �tulo e exemplo:
• Educação/Formação 

Escolas/Universidade da área da residência dos jovens, de outros pontos da cidade de Lisboa e inclusive na Amadora, e centros de 
formação.
A Petrin que patrocinou todos os manuais escolares e o Liceu Francês que promoveu o acesso a este patrocínio, bem como par�cipado 
em visitas, convívios e doações variadas.

• Saúde
Serviços de Saúde públicos da área de residência, da SCML e Optocentro.

• Social
O Ins�tuto de Segurança Social e SCML no apoio direto aos beneficiários, SCML - Prodac nas a�vidades para a comunidade, formação 
em TIC e enquadramento de MNA em voluntariado; Nuclisol - Jean Piaget no enquadramento de MNA em estágios / voluntariado, 
Grupo Comunitário do Bairro do Armador, Comissão Social de Freguesia de Marvila e Rede Social de Lisboa na dinamização de a�vidades 
e sensibilização, em prol da comunidade, Banco Alimentar e Refood pelos alimentos distribuídos.

A CISV entre outros movimentos juvenis que têm proporcionado convívios, debates sobre temas relevantes para os MNA e momentos de 
entretenimento.

• LX Clinic Oral Care Center, que permite a realização de consultas aos menores acompanhados pelo departamento social;
• Laboratórios Joaquim Chaves e Germano de Sousa, no sen�do de apoiar na realização de análises clínicas e outros meios 

complementares de diagnós�co. 
Finalmente, na área do desporto, manteve-se ainda o Protocolo com o Comité Olímpico Português (COP), que possibilita a inclusão no 

desporto.
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• Desporto 
O Comité Olímpico de Portugal que permi�u aos jovens conhecerem, experimentarem e pra�carem diversas modalidades, os Clubes, 
Federações e Fundações que também se uniram na integração pelo desporto. Há MNA que pra�cam desporto por lazer e alguns fazem-
no também a nível compe��vo. De assinalar, que esta oportunidade permi�u a um jovem, no ano da sua chegada a Portugal, ser vice-
campeão nacional, por equipas, em atle�smo, e até receber bolsa olímpica. 

• Cultural
Fundação Calouste Gulbenkian financiando o projeto PARTIS: "Dormem mil cores nos meus dedos", reforçando a aprendizagem em 
língua portuguesa, através das artes plás�cas.
Estrelas e Ouriços no patrocínio e organização de a�vidades culturais e despor�vas (Projeto "Viver Portugal").
Escola de Dança "Alma com Dança" com o dona�vo resultante da bilheteira de duas galas.
O Coro Solidário da Universidade Nova de Lisboa nos convívios e par�lha através da música.
Para a dinamização destas parceiras realizaram-se 166 reuniões.

     
 

3) Novo Centro de Acolhimento para Refugiados (CARII) 

Nos úl�mos anos, Portugal tem recebido um número crescente de pedidos de proteção internacional, o que tem conduzido a uma 
situação de sobrelotação constante dos Centros de Acolhimento do CPR.

Nesse âmbito, e tendo em linha de conta os atuais fluxos migratórios, o Conselho Português para os Refugiados considerou como uma 
necessidade premente a ampliação da sua capacidade de acolhimento, através da construção de um novo Centro de Acolhimento com 
capacidade para 90 lugares (60 para adultos e 30 para menores não-acompanhados) - o qual seria, também, de extrema importância para 
auxílio à triagem inicial dos requerentes recolocados que chegam ao nosso país no âmbito de compromissos nacionais assumidos pelo 
Governo português nos termos da Agenda Europeia para a Migração.

Em Setembro de 2015 um representante do ACNUR/UNHCR em Roma acompanhou um representante do Banco de Desenvolvimento 
do Conselho da Europa (CEB) - com tradição de apoio à construção de infraestruturas de acolhimento para refugiados, desde a II Guerra 
Mundial - que manifestou, desde logo, disponibilidade para que o Banco pudesse viabilizar o financiamento desta construção através do seu 
"Migrant and Refugee Fund", não exigindo qualquer �po de contrapar�da por este dona�vo no valor de 2.500.000,00 € (Dois Milhões e 
Quinhentos Mil Euros). 

Este projeto de construção contou ainda com o apoio do Governo português, através do Ministério da Administração Interna

Durante o ano 2017 foram desenvolvidos os seguintes trabalhos preparatórios:
• Consulta prévia à ANA, ANPC, EDP e CERTIEL sobre os Projetos de Engenharia e Especialidades;
• Elaboração dos Estudos Geológicos e Geotécnicos dos terrenos;
• Submissão do Projeto de Arquitetura e de Especialidades na Câmara Municipal de Loures;
• Lançamento do processo de contratação pública para a empresa de fiscalização, ao qual responderam 3 empresas (tendo o concorrente 

PENGEST reunido as condições necessárias para a sua adjudicação);
• Preparação e lançamento do Concurso Limitado por Prévia Qualificação da "Empreitada de Construção do Novo Centro de Acolhimento 

para Refugiados" na Plataforma Electrónica Vortal (na primeira fase de análise dos requisitos técnicos e capacidade financeira foram 
recebidas 11 propostas, tendo apenas 6 candidatos passado à 2ª fase);

• 2ª fase do Concurso Público (apenas 3 concorrentes apresentaram proposta para a empreitada de construção, tendo, após análise, o Júri 
selecionado a empresa "Conduril - Engenharia, S.A.").

Todas estas a�vidades foram desenvolvidas pela equipa do CPR em estreita ar�culação com a equipa externa de Assessoria Jurídica, o 
proje�sta PLANARQ - Gabinete de Planeamento e Arquitetura, Lda. e o Júri Técnico do Concurso de Empreitada.

A 11 de Dezembro de 2017 foram iniciados os trabalhos de montagem dos estaleiros de construção no Lote 1 (Loures - Construção do 
novo Centro de Acolhimento para Refugiados) e no Lote 2 (Lisboa - Ampliação do Anexo da Casa de Acolhimento para Crianças Refugiadas).

Fotografia de Arqº. José Carlos Ferreira de Almeida (2017)
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4. INTEGRAÇÃO 
Em movimentos migratórios forçados, o processo de integração pode revelar-se par�cularmente desafiante. As vivências que originaram 

a saída do país de origem, o percurso de fuga e a chegada a uma sociedade de códigos linguís�cos, sociais e culturais dis�ntos, são apenas 
alguns fatores que melindram a integração efe�va dos refugiados no país de asilo.

Neste âmbito, a inserção laboral do cidadão reveste-se de enorme importância ao fomentar a autonomia financeira, a valorização pessoal 
e profissional, o estabelecimento de uma rede social de suporte e a sua par�cipação a�va na comunidade de acolhimento.

Considerando este aspeto, o CPR disponibiliza à população requerente e beneficiária de proteção internacional, desde 2001, um 
departamento de emprego e formação profissional, procurando dar respostas concretas, inovadoras e ajustadas a cada percurso individual.

No contexto do apoio à (re) integração profissional dos requerentes e beneficiários de proteção internacional, o CPR tem vindo a 
dinamizar um Gabinete de Inserção Profissional (GIP) desde 2007, inicialmente como UNIVA (Unidade de Inserção na Vida Ac�va), em 
estreita parceria com o Ins�tuto de Emprego e Formação Profissional (IEFP).

1) O Gabinete de Inserção Profissional (GIP)
O GIP "Novos Espaços - Novas Oportunidades" do CPR abrange, igualmente, a comunidade envolvente ao CAR, proporcionando 

informação e orientação escolar e/ou profissional aos utentes, bem como acompanhamento na procura de emprego e respe�va colocação. 
Conta, assim, com uma larga experiência enquanto espaço intermediário entre as en�dades empregadoras e a população à procura de 
emprego.

Em 2017, o GIP do CPR registou 181 novas inscrições, 114 das quais correspondentes a requerentes de proteção internacional em fase de 
instrução (112) ou beneficiários de proteção subsidiária (2). Note-se que, a par das novas inscrições, o GIP con�nuou a apoiar os candidatos 
inscritos em anos anteriores que ainda apresentavam necessidades forma�vas 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, efe�var uma 
inscrição para acompanhamento individual.

No que diz respeito à caracterização da população inscrita em 2017, e à semelhança de anos anteriores, destaca-se uma enorme 
diversidade de países de origem, sendo os mais significa�vos os seguintes: Portugal (61 candidatos), Ucrânia (20 candidatos), Angola (11), 
Zimbabué (10) e República Democrá�ca do Congo (10).

Do total de inscritos, a maioria dos utentes tem entre os 31 e os 54 anos de idade (54%), verificando-se ainda que 20% se encontra na faixa 
etária entre os 24 e os 30 anos, 17% entre os 16 e os 23 anos e 9% da população inscrita com idade igual ou superior a 55 anos de idade.

Rela�vamente à escolaridade, mantém-se a predominância de habilitações literárias mais elevadas, com 58% do total de inscritos a 
apresentar habilitações iguais ou superiores ao 12.º ano de escolaridade - 62 utentes concluíram o ensino secundário (8 dos quais têm 
frequência universitária) e 43 com habilitações académicas ao nível do ensino superior (do bacharelato ao doutoramento). Note-se, ainda, 
que 27% dos candidatos têm entre o 9.º e o 12.º ano de escolaridade, 10% entre o 6.º e o 9.º ano e 5% escolaridade inferior ao 6.º ano.
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No que diz respeito à população requerente e beneficiária de proteção internacional, importa referir que apenas 33 dos 114 inscritos 
apresentam documentos comprova�vos das suas habilitações literárias. Neste âmbito, o reconhecimento de qualificações e o respe�vo 
encaminhamento para oferta forma�va revela-se par�cularmente di�cil, pese embora fundamental no processo de integração desta 
população. Salienta-se, ainda, a dificuldade da língua e, em algumas situações, a necessidade de aprender um novo alfabeto.

A população beneficiária do GIP caracteriza-se, igualmente, por uma mul�plicidade de experiências profissionais, sendo que se registam 
como principais categorias as seguintes: Comércio; Serviços Financeiros/Administra�vos; Construção Civil, Obras Públicas e Urbanismo; e 
Beleza / Moda.

Diversidade é, assim, a palavra-chave na caracterização da população requerente de asilo que o CPR apoia na inserção laboral, 
reconhecendo-se diversos percursos pessoais, culturais, académicos e profissionais. Enquanto serviço de apoio à integração, o GIP procura, 
assim, apoiar cada cidadão de forma ajustada e individualizada.

No que diz respeito às a�vidades do GIP, durante o ano de 2017, realizaram-se cerca de 982 atendimentos individuais a requerentes e 
beneficiários de proteção internacional, cidadãos imigrantes e cidadãos portugueses, para além de múl�plos contactos telefónicos e via 
email. Foram, ainda, realizadas cerca de 83 sessões de informação cole�va, abrangendo cada sessão uma média de 15/20 utentes 
convocados pelo Centro de Emprego de Loures-Odivelas. 

Nas diversas intervenções concre�zadas, o GIP procurou informar/apoiar no âmbito da procura a�va de emprego, medidas de apoio à 
contratação e, entre outros, informação/encaminhamento para oferta forma�va.

No 2.º semestre de 2017, o departamento de emprego encetou, ainda, um conjunto workshops sobre diversas temá�cas rela�vas à 
empregabilidade especificamente dirigido à população requerente e beneficiária de proteção internacional, com o apoio de empresas, 
agências governamentais e outras en�dades. O obje�vo foi duplo: por um lado, dotar os candidatos de conhecimentos e competências 
necessárias à integração no mercado de trabalho nacional, por outro lado sensibilizar parceiros e potenciais en�dades empregadoras para a 
temá�ca do asilo em Portugal.
Neste contexto, realizaram-se 7 sessões de informação cole�va sobre os seguintes temas e parceiros:

Workshops para a empregabilidade - 2.º semestre de 2017  
Todos os workshops foram dinamizados em língua portuguesa, assegurando-se, com o apoio de estagiários, voluntários e beneficiários do 

CPR, a tradução para inglês, francês, russo e árabe, conforme as necessidades iden�ficadas.
Ao nível do trabalho em parceria, prosseguiu-se com a par�cipação a�va no Grupo Opera�vo estabelecido no âmbito do Protocolo de 

Cooperação em Matéria de Apoio a Requerentes e Beneficiários de Proteção Internacional, bem como no Plano Municipal para a Integração 
de Imigrantes em Loures, na RedEmprega LxOriental e na Comissão Social de Freguesia da União de Freguesias de Santa Iria de Azóia, São 
João da Talha e Bobadela.

Número de
par�cipantesDinamizadorTemaData

18-09-2017

22-09-2017

11-10-2017

10-11-2017

14-11-2017

27-11-2017

18-12-2017

«Inscrição no Centro de Emprego: Os meus direitos e deveres"

"Medida Contrato- Emprego: um apoio do centro de emprego"

"Técnicas de procura de emprego"

"Inscrição no Centro de Emprego: Os meus direitos e deveres"

"Trabalhar em Portugal: Direitos e Deveres"

"Vamos encontrar trabalho!"

"Igualdade entre mulheres e homens no trabalho/emprego"

9

4

12

5

16

16

16

GIP do CPR

GIP do CPR

Adecco Portugal

GIP do CPR

ACT - Autoridade para as Condições 
do Trabalho

NIPAA / FCSH UNL - Núcleo de In
tegração Profissional e de An�gos 
Alunos / Faculdade de Ciências Sociais 
e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa

CITE - Comissão para a Igualdade 
no Trabalho e no Emprego

2) Projeto "Começar de Novo: Apoio à Autonomização dos Refugiados’’
Com início em Abril de 2017, o projeto Começar de Novo nasce da necessidade da prestação de apoio no âmbito da integração pela via do 

emprego aos requerentes e beneficiários de proteção internacional que estão em Portugal ao abrigo dos programas nacionais de recolocação 
e reinstalação, promovendo a sua capacitação para a empregabilidade, através do desenvolvimento de modelos sustentáveis de capacitação 
individual e o estabelecimento de parcerias mul�nível.

Em associação com a empresa RHmais - Organização e Gestão de Recursos Humanos, procuramos apoiar os requerentes e beneficiários 
de proteção internacional nos municípios de acolhimento, sensibilizando as comunidades para a problemá�ca da proteção internacional. 

Para tal, o projeto prevê a�vidades em cinco linhas diferentes:
1. Acompanhamento individual e holís�co de cada agregado familiar ou caso individual;
2. Formação aos técnicos dos serviços locais;
3. Formação aos requerentes e beneficiários de proteção internacional no que respeita às técnicas de procura de emprego e competências 

pessoais;
4. Mediação com o tecido empresarial local, procurando desbloquear ofertas de emprego e esclarecer acerca do acesso dos requerentes e 

beneficiários de proteção internacional ao mercado de trabalho;
5. Disseminação das boas prá�cas recolhidas através da produção de um guia de apoio à empregabilidade e de um manual de técnicas de 

procura de emprego.

Paralelamente às a�vidades acima descritas, a equipa de projeto encontra-se igualmente a trabalhar numa plataforma informá�ca que 
visa congregar informações importantes acerca dos tópicos acima descritos, numa ó�ca de facilitação do acesso à informação por parte dos 
beneficiários do projeto e daqueles que, diariamente, lhes prestam apoio.

Em 2017, procedeu-se ao diagnós�co do território e às entrevistas individuais em 16 municípios diferentes. Realizou-se ainda, uma ação 
de formação a técnicos no município de Torres Vedras, onde se reuniram técnicos da Câmara Municipal, mas também de diversos serviços 
locais de saúde, educação e emprego.

No que respeita à prestação de formação aos refugiados, realizaram-se duas ações de formação sobre os temas da procura a�va de 
emprego e das competências pessoais, que decorreram no Centro de Acolhimento para Refugiados, na Bobadela, onde par�ciparam cerca de 
15 formandos residentes nos municípios de Lisboa, Loures, Setúbal e Sintra.

Até ao seu término, a 30 de Junho de 2018, o projeto Começar de Novo deverá apoiar mais de 200 beneficiários, no que respeita ao 
desenvolvimento de competências pessoais e acesso ao emprego. 

 
 

CPR

25

 
 

CPR

24

INTEGRAÇÃOINTEGRAÇÃO



No que diz respeito à população requerente e beneficiária de proteção internacional, importa referir que apenas 33 dos 114 inscritos 
apresentam documentos comprova�vos das suas habilitações literárias. Neste âmbito, o reconhecimento de qualificações e o respe�vo 
encaminhamento para oferta forma�va revela-se par�cularmente di�cil, pese embora fundamental no processo de integração desta 
população. Salienta-se, ainda, a dificuldade da língua e, em algumas situações, a necessidade de aprender um novo alfabeto.

A população beneficiária do GIP caracteriza-se, igualmente, por uma mul�plicidade de experiências profissionais, sendo que se registam 
como principais categorias as seguintes: Comércio; Serviços Financeiros/Administra�vos; Construção Civil, Obras Públicas e Urbanismo; e 
Beleza / Moda.

Diversidade é, assim, a palavra-chave na caracterização da população requerente de asilo que o CPR apoia na inserção laboral, 
reconhecendo-se diversos percursos pessoais, culturais, académicos e profissionais. Enquanto serviço de apoio à integração, o GIP procura, 
assim, apoiar cada cidadão de forma ajustada e individualizada.

No que diz respeito às a�vidades do GIP, durante o ano de 2017, realizaram-se cerca de 982 atendimentos individuais a requerentes e 
beneficiários de proteção internacional, cidadãos imigrantes e cidadãos portugueses, para além de múl�plos contactos telefónicos e via 
email. Foram, ainda, realizadas cerca de 83 sessões de informação cole�va, abrangendo cada sessão uma média de 15/20 utentes 
convocados pelo Centro de Emprego de Loures-Odivelas. 

Nas diversas intervenções concre�zadas, o GIP procurou informar/apoiar no âmbito da procura a�va de emprego, medidas de apoio à 
contratação e, entre outros, informação/encaminhamento para oferta forma�va.

No 2.º semestre de 2017, o departamento de emprego encetou, ainda, um conjunto workshops sobre diversas temá�cas rela�vas à 
empregabilidade especificamente dirigido à população requerente e beneficiária de proteção internacional, com o apoio de empresas, 
agências governamentais e outras en�dades. O obje�vo foi duplo: por um lado, dotar os candidatos de conhecimentos e competências 
necessárias à integração no mercado de trabalho nacional, por outro lado sensibilizar parceiros e potenciais en�dades empregadoras para a 
temá�ca do asilo em Portugal.
Neste contexto, realizaram-se 7 sessões de informação cole�va sobre os seguintes temas e parceiros:

Workshops para a empregabilidade - 2.º semestre de 2017  
Todos os workshops foram dinamizados em língua portuguesa, assegurando-se, com o apoio de estagiários, voluntários e beneficiários do 

CPR, a tradução para inglês, francês, russo e árabe, conforme as necessidades iden�ficadas.
Ao nível do trabalho em parceria, prosseguiu-se com a par�cipação a�va no Grupo Opera�vo estabelecido no âmbito do Protocolo de 

Cooperação em Matéria de Apoio a Requerentes e Beneficiários de Proteção Internacional, bem como no Plano Municipal para a Integração 
de Imigrantes em Loures, na RedEmprega LxOriental e na Comissão Social de Freguesia da União de Freguesias de Santa Iria de Azóia, São 
João da Talha e Bobadela.
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"Vamos encontrar trabalho!"

"Igualdade entre mulheres e homens no trabalho/emprego"
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16

16
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Adecco Portugal

GIP do CPR

ACT - Autoridade para as Condições 
do Trabalho

NIPAA / FCSH UNL - Núcleo de In
tegração Profissional e de An�gos 
Alunos / Faculdade de Ciências Sociais 
e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa

CITE - Comissão para a Igualdade 
no Trabalho e no Emprego

2) Projeto "Começar de Novo: Apoio à Autonomização dos Refugiados’’
Com início em Abril de 2017, o projeto Começar de Novo nasce da necessidade da prestação de apoio no âmbito da integração pela via do 

emprego aos requerentes e beneficiários de proteção internacional que estão em Portugal ao abrigo dos programas nacionais de recolocação 
e reinstalação, promovendo a sua capacitação para a empregabilidade, através do desenvolvimento de modelos sustentáveis de capacitação 
individual e o estabelecimento de parcerias mul�nível.

Em associação com a empresa RHmais - Organização e Gestão de Recursos Humanos, procuramos apoiar os requerentes e beneficiários 
de proteção internacional nos municípios de acolhimento, sensibilizando as comunidades para a problemá�ca da proteção internacional. 

Para tal, o projeto prevê a�vidades em cinco linhas diferentes:
1. Acompanhamento individual e holís�co de cada agregado familiar ou caso individual;
2. Formação aos técnicos dos serviços locais;
3. Formação aos requerentes e beneficiários de proteção internacional no que respeita às técnicas de procura de emprego e competências 

pessoais;
4. Mediação com o tecido empresarial local, procurando desbloquear ofertas de emprego e esclarecer acerca do acesso dos requerentes e 

beneficiários de proteção internacional ao mercado de trabalho;
5. Disseminação das boas prá�cas recolhidas através da produção de um guia de apoio à empregabilidade e de um manual de técnicas de 

procura de emprego.

Paralelamente às a�vidades acima descritas, a equipa de projeto encontra-se igualmente a trabalhar numa plataforma informá�ca que 
visa congregar informações importantes acerca dos tópicos acima descritos, numa ó�ca de facilitação do acesso à informação por parte dos 
beneficiários do projeto e daqueles que, diariamente, lhes prestam apoio.

Em 2017, procedeu-se ao diagnós�co do território e às entrevistas individuais em 16 municípios diferentes. Realizou-se ainda, uma ação 
de formação a técnicos no município de Torres Vedras, onde se reuniram técnicos da Câmara Municipal, mas também de diversos serviços 
locais de saúde, educação e emprego.

No que respeita à prestação de formação aos refugiados, realizaram-se duas ações de formação sobre os temas da procura a�va de 
emprego e das competências pessoais, que decorreram no Centro de Acolhimento para Refugiados, na Bobadela, onde par�ciparam cerca de 
15 formandos residentes nos municípios de Lisboa, Loures, Setúbal e Sintra.

Até ao seu término, a 30 de Junho de 2018, o projeto Começar de Novo deverá apoiar mais de 200 beneficiários, no que respeita ao 
desenvolvimento de competências pessoais e acesso ao emprego. 
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5. LÍNGUA PORTUGUESA E COMPONENTE SÓCIOCULTURAL 

1) Aprendizagem da língua Portuguesa e atividades socioculturais
No âmbito do processo de integração dos refugiados em Portugal, é fundamental o domínio da língua e cultura portuguesas, sendo o seu 

ensino uma responsabilidade incontornável do país de acolhimento. Assim, e desde há 20 anos, o CPR faculta a aprendizagem da língua a 
requerentes e beneficiários de proteção internacional. Em 2017, con�nuou a ministrar cursos de Português Língua Estrangeira (PLE), na sua 
maioria no Centro de Acolhimento para Refugiados, na Bobadela, mas também em Lisboa, na Avenida Vergílio Ferreira, e no Cacém para 
refugiados residentes no concelho de Sintra. 

O ensino-aprendizagem de PLE é ministrado do nível de iniciação (A1) ao nível intermédio (B1), incluindo também cursos de Alfabe�zação 
para Estrangeiros e apoio dirigido a menores não acompanhados integrados no sistema educa�vo. 

Até 30 de junho de 2017, estas ações de formação foram desenvolvidas no contexto do projeto "Português Integra Mais", financiado pelo 
Fundo Asilo, Migração e Integração (FAMI).

Sendo uma en�dade formadora cer�ficada pela Direção-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho (DGERT) nas áreas de educação e 
formação "080 - Alfabe�zação" e "222 - Línguas e literaturas estrangeiras"(a par das áreas "090 - Desenvolvimento pessoal", "313 - Ciência 
polí�ca e cidadania" e "380 - Direito"), os cursos desenvolvidos no CPR caracterizam-se por uma forte orientação para a inclusão, procurando 
integrar e valorizar conhecimentos e competências individuais e cole�vas.

No total, foram ministradas 1879 horas de formação, abrangendo-se mais de 360 requerentes e beneficiários de proteção internacional. 
Assinala-se também em 2017 o início de uma colaboração entre o CPR e a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 

de Lisboa que possibilita a integração de grupos de refugiados nos Cursos de Português para Estrangeiros.
O ensino-aprendizagem da língua portuguesa no CPR integra uma relevante componente sociocultural, visando dar a conhecer o país de 

acolhimento, as tradições e costumes, festas populares, datas fes�vas e históricas, bem como o seu património histórico, paisagís�co e 
sociocultural, num ambiente de par�lha de semelhanças e diferenças com os seus países de origem. Criar elos de ligação entre os refugiados e 
a sociedade portuguesa é um dos obje�vos das a�vidades socioculturais e, ao longo do ano, realizaram-se as a�vidades abaixo mencionadas, 
também graças à da generosidade de várias en�dades: câmaras municipais, museus, teatros, estabelecimentos comerciais, etc.

cerca de 40

Número de
par�cipantesAc�vidade

Conversa com Luciana Fina após visita à instalação "Terceiro Andar", 
no Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian. 

Visita guiada ao Teatro da Trindade e passeio pela Chiado e Baixa, festejando o Dia Mundial do Teatro.

Passeio à Serra da Estrela e visita ao Museu do Pão.

Comemorações do 25 de abril - Dia da Liberdade -, com visita ao Museu do Aljube e Largo do Carmo.

Comemorações do 25 de abril - Dia da Liberdade -, com visionamento do filme "Capitães de Abril".

Passeio em Belém, no âmbito da celebração do Dia Internacional dos Museus.

Passeio ao Porto 

Passeio ao Alentejo (Grândola-Lousal-Porto Covo)

Visita ao Museu Gulbenkian e a exposição temporária sobre o Eid al - Fitr, seguida do concerto 
da Orquestra Geração no Grande Auditório.

Concerto Músicos no Mundo em Paço de Arcos

Ida ao Fes�val Sol da Caparica

Visita ao Aqueduto das Águas Livres e Jardins do Palácio dos Marqueses de Fronteira.

Visita à Assembleia da República e Casa Fernando Pessoa

Aula na Quinta dos Remédios

Passeio a Évora

Celebração do Magusto

Visita ao Panteão Nacional e Castelo de S. Jorge.

Visita ao Museu de Artes Decora�vas.

Ida ao ensaio geral do espetáculo "Musicais e Natais do Mundo" do Coro e Orquestra Gulbenkian, 
com Sofia Escobar.

Ida ao Teatro Politeama ver "Aladino".
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2) O RefugiActo 
Foi no início do ano, no âmbito da inicia�va da Fundação Calouste Gulbenkian "Isto é Par�s" que o RefugiActo apresentou a versão final 

do trabalho "Fragmentos ", seguida de uma conversa com o público. Esta criação cole�va foi desenvolvida a par�r de histórias individuais e de 
família, considerações, memórias, dúvidas, leituras, ideias, trocas, sonhos, ao longo dos três anos do projeto PARTIS "Refúgio e Teatro: 
dormem mil gestos nos meus dedos", coordenado pela professora de PLE, Isabel Galvão, e com a direção ar�s�ca de Sofia Cabrita.

Terminado o projeto e o compromisso daí decorrente, a composição do RefugiActo alterou-se, com a saída de um elemento fundador do 
grupo, a entrada de um novo elemento para o apoio de som e luzes e regressando à situação anterior ao PARTIS, ou seja, sem acompanha-
mento ar�s�co profissional con�nuado. Contudo, estando munido de uma peça que provou ter um efeito posi�vo na sensibilização pública, o 
grupo decidiu dedicar o ano à sua rodagem, apresentando-a a um público o mais diversificado possível.

Assim, embora nem sempre tenha sido possível responder posi�vamente a todos os convites, em 2017, o RefugiActo fez as seguintes 
apresentações:

• 15 de janeiro - na Sala Polivalente da Fundação Calouste Gulbenkian, no âmbito da inicia�va "Isto é Par�s".
• 29 de abril - no Fes�val de Teatro Ator João Moital, em Leiria.
• 29 de abril - no Fes�val do Teatresco, em Vieira de Leiria.
• 12 de julho - na Universidade de Évora, no âmbito dos 25 anos da associação mundial de teatro IDEA.
• 20 de setembro - no Auditório Ângelo Vidal d'Almeida Ribeiro do CAR, por ocasião do 26º aniversário do CPR.
• 29 de outubro - na Universidade de Aveiro, a convite do Centro Social Paroquial Vera Cruz, no âmbito da Semana Intercultural organi-

zado pelo seu Centro Local de Apoio ao Migrante.   
• 03 de novembro - na Escola Secundária Cacilhas Tejo, em Almada, seguida de debate com os alunos dos cursos de educação e formação 

de adultos, nível secundário.
Além destas apresentações, vários elementos do grupo par�ciparam em diferentes inicia�vas, divulgando a experiência do RefugiActo, a 

relação do teatro e a aprendizagem da língua e a importância das prá�cas ar�s�cas no processo de acolhimento e integração de refugiados.
• 4 de março - no Teatro Municipal do Porto, Rivoli - Campo Alegre, no Foco deslocações, esteve presente Isabel Galvão, no painel Registo 

e Refúgio.
• 6 de maio - no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, es�vem presentes nas Conversas com o Público sobre a peça "Migrantes", 

Isabel Galvão e Margarita Sharapova.
• 7 de maio - na Casa da Achada, Lara Tovmasyan par�cipou como leitora na sessão pública da Leitura Furiosa. 
• 10 de maio - no Fes�val Literário Livros a Oeste da Lourinhã, no painel "Incluir pelas Palavras" esteve presente Isabel Galvão, acom-

panhada de Ajet Bunjaku, Cláudia Elias, Lara Tovmasyan e Margarita Sharapova. 
• 28 de setembro - no II Encontro de Cultura Acessível no Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal, esteve presente Isabel Galvão.
Em maio, a experiência do RefugiActo foi divulgada como boa prá�ca no manual da UE "How culture and arts can promote intercultural 

dialogue in the context of the migratory and refugee crisis", bem como na publicação digital da Acesso Cultura "A inclusão de migrantes e 
refugiados: o papel das organizações culturais". Em setembro, e a convite da Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito da inicia�va Lisboa - 
cidade piloto para a Cultura, o projeto RefugiActo foi apresentado por alguns elementos do grupo aos representantes da Turquia, numa 
conversa muito par�cipada. 

Ao longo do ano, realizaram-se diversos ensaios, muitos para adaptar a peça "Fragmentos" a vários imprevistos (por exº. alterações no 
elenco de atores), tendo em vista o melhor desempenho cole�vo. Outros encontros foram dedicados a convívios e par�lhas, destacando-se o 
realizado com os refugiados recém-chegados, no dia 7 de outubro, e também as idas ao teatro, nomeadamente aos espetáculos "Migrantes", 
de Matéi Visniec, com encenação de Rodrigo Francisco, e "História do Cerco de Lisboa", de José Saramago, com encenação de Ignacio Garcia 
no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada. 

Às a�vidades realizadas no âmbito do ensino-aprendizagem da língua portuguesa, juntaram-se ainda outros eventos em que os 
professores e os requerentes e beneficiários de proteção es�veram envolvidos: 

• "Leitura Furiosa", da Casa da Achada, 5 pessoas de diferentes proveniências interagiram com o escritor Jacinto Lucas Pires.
• "Fes�val TODOS" - Caminhada de Culturas, 18 pessoas colaboraram em diferentes áreas: costura, gastronomia e performance ar�s�ca.
• "Mar", filme de Margarida Gil, 30 figurantes par�ciparam numa cena do filme.
• Workshop Batoto Yetu - Turbantes Africanos, com 18 par�cipantes.
• "Clandes�nos" - Projeto transmedia  do curso de Cinema, Vídeo e Comunicação Mul�média da Universidade Lusófona, 25 formandos de 

PLE escreveram mensagens, compiladas no livro "Separados".
• Com base na sua experiência no ensino da língua em contextos mul�culturais, os dois professores de PLE es�veram em Espanha a dar 

formação a professores, a convite do Centro de Profesores y Recursos de Navalmoral de la Mata, sob o tema:  A aprendizagem da língua e 
a inclusão.  No decurso desta deslocação, visitaram ainda a CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) e o Centro de Acolhimento 
de Getafe, onde puderam par�lhar experiências com professores de espanhol.

• Festa de Fim de Ano do CPR, cujo programa assenta na diversidade cultural e na par�lha de saberes, tendo sobretudo como protago-
nistas os refugiados. Este ano, houve muita e variada música tocada, cantada, dançada e apresentada por pessoas de diferentes países. 

3. "Refúgio e Arte: Dormem mil cores nos meus dedos" 
O projeto "Refúgio e Arte: dormem mil cores nos meus dedos", financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, no âmbito do programa 

PARTIS, com a direção ar�s�ca do ilustrador Sérgio Condeço e a coordenação do professor de português, Ângelo Merayo, desenvolveu, em 
2017, o seu segundo ano de a�vidade.

O programa, dirigido aos jovens residentes na Casa de Acolhimento para Crianças Refugiadas, envolve sessões de desenho, ilustração, 
experimentação de materiais, pintura, fotografia, etc. e visitas a museus e exposições que abrem espaço para a reflexão e par�lha de ideias, 
numa relação direta com o que é visto. 

Em ar�culação com os conteúdos abordados nas aulas de português, vai-se construindo uma melhor compreensão e desbloqueando 
barreiras comunica�vas através das linguagens ar�s�cas. 

O projeto conta com escolas parceiras, com o obje�vo de reunir as prá�cas ar�s�cas num diálogo sobre interculturalidade e 
mul�culturalidade no contexto escolar.

Os jovens convivem de perto com diversas linguagens ar�s�cas através do convite feito a ar�stas de diferentes áreas, par�lhando os seus 
ateliês, espaços ar�s�cos, técnicas, materiais e conceitos, abrindo novas perspe�vas de inclusão. 

Em 2017, realizaram-se 20 oficinas ar�s�cas na casa de acolhimento e no ateliê do diretor ar�s�co, nas quais par�ciparam cerca de 50 
jovens. Para este período, o programa definiu vários projetos que envolveram a realização de uma exposição na casa de acolhimento, uma 
exposição e um workshop numa escola parceira e o projeto mais ambicioso, a elaboração de um vídeo de sensibilização.

Nos meses de janeiro e fevereiro foram elaboradas máscaras em gesso pintadas e posteriormente expostas na casa de acolhimento, na 
altura do carnaval. 

Em março, os jovens receberam um convite da revista Gerador para ilustrar uma página com o seu olhar sobre Portugal. O resultado foi 
publicado na edição de abril.

Neste mês o trabalho nas oficinas focou-se na preparação de uma exposição cole�va, com alunos do Agrupamento de Escolas Nuno 
Gonçalves. Esta exposição enquadrou-se numa jornada de convívio com estudantes e professores da escola que incluiu uma oficina de 
cerâmica.

Os seguintes meses foram de intenso trabalho, na produção do vídeo de sensibilização "Preconceito". A criação dos cenários, a 
elaboração do guião, as filmagens… um processo de enormes aprendizagens. O trabalho contou, aliás, com a valiosa colaboração pro bono de 
Inês Meneses na locução 

O vídeo foi apresentado oficialmente, com uma performance, no dia 20 de setembro, na gala Solidários #ComOsRefugiados, e está 
disponível para visualização na plataforma YouTube.

No úl�mo trimestre do ano, o trabalho teve como obje�vo a criação de cartazes para uma exposição pública nos primeiros meses de 
2018. As obras combinam o desenho livre, a pintura e o design com mensagens nas línguas maternas dos jovens ar�stas.

No âmbito das visitas a museus, exposições e outros espaços culturais, foram organizadas 4 saídas:
Museu de Cerâmica de Sacavém, 4 de janeiro: Visita guiada à an�ga fábrica de cerâmica e realização de oficina de pintura em azulejo.
Música & Musicais, 16 de março: espetáculo "Pá�o das Can�gas", musical que envolve alunos e professores do AE Nuno Gonçalves. 
Museu Calouste Gulbenkian, 8 de abril: Visita didá�ca guiada à coleção moderna.
Atelier-Museu Júlio Pomar, 23 de setembro: Visita didá�ca guiada pelo ar�sta Vasco Araújo.

Para o úl�mo ano do projeto, estabelece-se um novo programa de trabalho por projetos entre os quais se destacam: uma exposição 
pública no Esc (Espaço Santa Catarina), oficinas de cerâmica com a ar�sta Susana Villar; um laboratório de experimentação cria�va, dirigido 
pela ar�sta Salomé Nascimento; a par�cipação dos jovens ar�stas do CPR com o Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves, numa série de 
a�vidades no âmbito do programa Erasmus +, envolvendo estudantes de Itália e Espanha e, por úl�mo, para final de 2018, a publicação de um 
catálogo do projeto.
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2) O RefugiActo 
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dormem mil gestos nos meus dedos", coordenado pela professora de PLE, Isabel Galvão, e com a direção ar�s�ca de Sofia Cabrita.
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grupo, a entrada de um novo elemento para o apoio de som e luzes e regressando à situação anterior ao PARTIS, ou seja, sem acompanha-
mento ar�s�co profissional con�nuado. Contudo, estando munido de uma peça que provou ter um efeito posi�vo na sensibilização pública, o 
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• 29 de abril - no Fes�val do Teatresco, em Vieira de Leiria.
• 12 de julho - na Universidade de Évora, no âmbito dos 25 anos da associação mundial de teatro IDEA.
• 20 de setembro - no Auditório Ângelo Vidal d'Almeida Ribeiro do CAR, por ocasião do 26º aniversário do CPR.
• 29 de outubro - na Universidade de Aveiro, a convite do Centro Social Paroquial Vera Cruz, no âmbito da Semana Intercultural organi-

zado pelo seu Centro Local de Apoio ao Migrante.   
• 03 de novembro - na Escola Secundária Cacilhas Tejo, em Almada, seguida de debate com os alunos dos cursos de educação e formação 

de adultos, nível secundário.
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relação do teatro e a aprendizagem da língua e a importância das prá�cas ar�s�cas no processo de acolhimento e integração de refugiados.
• 4 de março - no Teatro Municipal do Porto, Rivoli - Campo Alegre, no Foco deslocações, esteve presente Isabel Galvão, no painel Registo 

e Refúgio.
• 6 de maio - no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, es�vem presentes nas Conversas com o Público sobre a peça "Migrantes", 

Isabel Galvão e Margarita Sharapova.
• 7 de maio - na Casa da Achada, Lara Tovmasyan par�cipou como leitora na sessão pública da Leitura Furiosa. 
• 10 de maio - no Fes�val Literário Livros a Oeste da Lourinhã, no painel "Incluir pelas Palavras" esteve presente Isabel Galvão, acom-

panhada de Ajet Bunjaku, Cláudia Elias, Lara Tovmasyan e Margarita Sharapova. 
• 28 de setembro - no II Encontro de Cultura Acessível no Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal, esteve presente Isabel Galvão.
Em maio, a experiência do RefugiActo foi divulgada como boa prá�ca no manual da UE "How culture and arts can promote intercultural 

dialogue in the context of the migratory and refugee crisis", bem como na publicação digital da Acesso Cultura "A inclusão de migrantes e 
refugiados: o papel das organizações culturais". Em setembro, e a convite da Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito da inicia�va Lisboa - 
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conversa muito par�cipada. 
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experimentação de materiais, pintura, fotografia, etc. e visitas a museus e exposições que abrem espaço para a reflexão e par�lha de ideias, 
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 6.INFORMAÇÃO PÚBLICA 
O obje�vo principal do CPR é promover uma polí�ca de asilo mais humana e liberal, a nível nacional e internacional, apoiando 

requerentes e beneficiários de proteção internacional ao nível do acolhimento e integração. Através de campanhas e eventos, procuramos, 
igualmente, reforçar a importância do nosso trabalho e aumentar a sensibilização e a empa�a para com todas as pessoas que foram obrigadas 
a abandonar as suas casas. Apresentamos, em seguida, algumas das nossas inicia�vas que, em 2017, ajudaram a criar uma sociedade mais 
consciente e informada para o drama dos refugiados.

1) Comemoração do Dia Mundial do Refugiado | 20 de junho de 2017
No Dia Mundial do Refugiado, realizado todos os anos a 20 de junho, comemora-se a força, a coragem e a perseverança de milhões de 

refugiados. Num mundo onde a violência força diariamente milhares de famílias a fugirem para salvar as suas vidas, é o momento de mostrar 
que o público global está com os refugiados. 

Nesse sen�do, o ACNUR lançou em junho de 2016 a pe�ção #WithRefugees para enviar uma mensagem aos governos de que devem 
trabalhar juntos e fazer a sua parte para ajudar os refugiados. Tendo presente que a campanha con�nuará até que um pacto global para 
refugiados seja adotado em 2018, durante o ano de 2017 o CPR manteve a sua estreita parceria com o ACNUR, par�cularmente a Agência do 
Brasil, renovando a página de internet dedicada a este tema, em h�p://www.acnur.org/diadorefugiado.

Quanto aos eventos nacionais, como habitualmente, o CPR programou a sua Gala do Dia Mundial do Refugiado, agendada para o 
Auditório Ângelo Vidal D'Almeida Ribeiro, no Centro de Acolhimento para os Refugiados, que incluía a presença de ar�stas nacionais e do 
grupo de teatro RefugiActo. 

Porém, em virtude dos incêndios que assolaram a região de Pedrógão Grande, o CPR decidiu cancelar a Gala "Solidários 
#ComOsRefugiados" agendada para 20 de junho de 2017. O momento foi de profundo pesar e respeito pelas ví�mas dos incêndios e seus 
familiares, a quem o CPR, e a sua equipa, deixaram uma palavra de solidariedade. 

A data foi, no entanto, assinalada com uma homenagem simbólica que juntou refugiados, técnicos e a Direção do CPR.

2) Comemoração do 26º aniversário do CPR  | 20 de setembro de 2017
Em dia de aniversário, o CPR prestou uma justa homenagem às autarquias do país e às equipas que colaboram com a organização na 

procura de soluções dignas de acolhimento e integração dos refugiados em Portugal. 
Ao atribuir uma dis�nção aos municípios que, em parceria com o CPR, têm acolhido refugiados, nomeadamente a Amadora, Águeda, 

Alenquer, Barcelos, Caldas da Rainha, Carregal do Sal, Castelo Branco, Guimarães, Idanha-a-Nova, Lisboa, Loulé, Loures, Moimenta da Beira, 
Oeiras, Ourém, Salvaterra de Magos, Santa Maria da Feira, Santarém, Sintra, Torres Novas, Torres Vedras e a Fundação INATEL,  o CPR 
pretendeu na Gala "Solidários #ComOsRefugiados" realçar o papel desenvolvido pelos técnicos e seus dirigentes em prol da causa dos 
Refugiados e dos Direitos Humanos. 

A Sessão Comemora�va "Solidários #ComOsRefugiados" contou com a presença da Ministra da Administração Interna, Dra Constança 
Urbano de Sousa, que, juntamente com o Ministro Adjunto, Dr Eduardo Cabrita e a Presidente do CPR, Teresa Tito de Morais, entregaram um 
prémio aos municípios parceiros do CPR no acolhimento de refugiados. Sua Excelência o Presidente da República, Prof. Marcelo Rebelo de 
Sousa, felicitou o CPR e as autarquias que colaboram no acolhimento e integração dos refugiados, numa mensagem de vídeo divulgada no 
início da sessão. 

A Sessão Comemora�va "Solidários #ComOsRefugiados" teve lugar no Auditório do Centro de Acolhimento para Refugiados. O programa 
cultural incluio a par�cipação do grupo de teatro amador RefugiActo.
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3) Ações de sensibilização presenciais e a distância 
«À procura de um abrigo: sensibilização sobre Migrações e Desenvolvimento no 1º Ciclo do Ensino Básico»
Educação para o Desenvolvimento (ED)
O obje�vo global do projeto "À procura de um abrigo: sensibilização sobre Migrações e Desenvolvimento no 1º Ciclo do Ensino Básico" é, 

através da educação não-formal, informar e sensibilizar os estudantes e professores do 1º Ciclo do Ensino Básico para as Migrações e 
Desenvolvimento, mo�vando a sua compreensão para as causas das deslocações forçadas e a importância da mobilização e solidariedade no 
mundo global no qual todos e todas vivemos.

Durante o ano de 2017, e com o apoio do Ins�tuto Camões, I.P., o CPR dinamizou 29 sessões de sensibilização "A Pequena Carlota", em 11 
estabelecimentos de ensino do concelho de Lisboa. Par�ciparam nas ações de sensibilização "A Pequena Carlota" cerca de 710 crianças, uma 
média de 24 crianças por sessão.

Quanto aos professores par�cipantes, o enfoque foi dado aos professores-bibliotecários. Dezassete professores acompanharam a 
implementação das sessões nas escolas, estando assim aptos para prosseguir com este trabalho e cerca de 30 par�ciparam na sessão pública 
de apresentação do projeto, a 20 de fevereiro de 2017, na biblioteca da Escola Secundária António Damásio, nos Olivais. Es�veram também 
envolvidos no projeto 6 técnicos da CM de Lisboa, da Direção Municipal Educação e Desporto (Departamento de Educação/ Divisão de Apoio 
Sócio Educa�vo). Assim, um total de 763 par�cipantes (710 alunos, 47 professores do EB e 6 técnicos da Câmara Municipal de Lisboa) foram 
informados sobre uma realidade que não conhecem diretamente, só possível através de referências e de ações em ED comprome�das com a 
transformação social e o aprofundamento da cidadania global.

Mais informações sobre o projeto estão na página criada para o efeito "A Pequena Carlota" em h�p://www.cpr.pt/carlota/, com 
conteúdos do projeto e materiais educa�vos: unidade didá�ca, recursos para professores, vídeo, passíveis de serem descarregados pelos 
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Outras ações de sensibilização
Para além das 29 sessões realizadas no âmbito do projeto da Pequena Carlota, durante o ano de 2017, o CPR par�cipou em mais 21 ações 

de sensibilização e seminários, dedicados ao tema do Asilo e Refugiados, que aconteceram um pouco por todo o país.
Destacamos sessões em estabelecimentos de ensino e universidades, mas também em Câmaras Municipais, como Cascais e Castelo 

Branco, Fes�vais Literários, no Comité Olímpico, na Assembleia da República, entre muitos outros.

 Ações a distância I E-learning em 2017
Em 2017, de 26 de abril a 11 de maio, decorreu a 17ª. Edição do "Curso eLearning de Sensibilização sobre Asilo e Refugiados" (SAR-17).
Estas ações via e-learning são dirigidas a todos os interessados na temá�ca. No SAR-17, tal como nos e-cursos anteriores, inscreveram-se 

pessoas dos mais diversos quadrantes, com vários percursos profissionais e académicos. Por essa razão, é adotado um formato híbrido, tanto 
de formação como de sensibilização, com conteúdos simples, apela�vos e de fácil acesso. Foram, no entanto, simultaneamente, fornecidos 
textos de apoio e uma biografia muito abrangente para que os par�cipantes que o desejassem pudessem fazer os seus próprios percursos 
individuais de aprendizagem, facultando-se o acesso aos moderadores de cada tema para esclarecimento de dúvidas e ajuda em geral.

Dos cerca de 150 inscritos, foram selecionados 90 para uma par�cipação plena nos fóruns e sessões síncronas. No entanto, todos os 
inscritos �veram acesso aos materiais do curso e à consulta dos fóruns. Dos 90 par�cipantes selecionados, 86 terminaram a ação. No entanto, 
apenas 74 e-learners cumpriram todos os requisitos necessários para a atribuição do cer�ficado de par�cipação.

A avaliação final do SAR-17 pelos par�cipantes foi francamente posi�va: dos 85 e-learners que preencheram o formulário, a nota final 
(numa escala de 0 a 5 ou 'Mau' a 'Muito Bom'), foi "MB" atribuída por 59 part. (69% do total),  "Bom" 25 part. (29%) e "Razoável" 1 part. (1%).

4) Visitas aos Centros de Acolhimento para Refugiados
Ao longo do ano, foram, igualmente, várias as en�dades e delegações que visitaram os centros de acolhimento do CPR, o CAR e a CACR. 

Destacam-se as visitas de Delegações Estrangeiras da Arménia, EUA, Espanha, Finlândia, Geórgia, Moldávia, de Estabelecimentos de Ensino, 
entre muitos outros.

5) Festa de Fim de Ano
Como habitualmente, realizou-se a festa de fim de ano do CPR no Centro de Acolhimento para Refugiados da Bobadela. Refugiados e 

requerentes de proteção, voluntários, amigos e trabalhadores do CPR confraternizaram num convívio que se prolongou por toda a tarde de 
domingo.

As seguintes individualidades honraram o CPR com a sua presença: Director Nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Dr. Carlos 
Moreira; Gabinete do Senhor Ministro da Administração Interna, Dr. Miguel Barros; Secretário Polí�co em representação do Presidente da 
Câmara Municipal de Loures, Dr. Rui Francisco.

Teresa Tito de Morais, Presidente da Direção do CPR, abriu a festa com uma mensagem de boas vindas, sendo projetado um pequeno 
vídeo das a�vidades de 2017.

Este ano o espetáculo começou com música clássica, com a par�cipação de Raquel Reis, violoncelista, e mais três amigos músicos da 
Orquestra Gulbenkian.

A poesia de Sophia Mello Breyner Andresen também esteve presente, dita em português e em �grínia.
Foi com muita e variada música tocada, cantada, dançada e apresentada por pessoas de diferentes países (Afeganistão, Angola, Arménia, 

Brasil, Costa do Marfim, Congo, Eritreia, Guiné-Conacri, Irão, Mali, Portugal, Rússia, Serra-Leoa, Zimbabué) que con�nuou a festa, com o 
auditório repleto de adultos e crianças de muitas origens.

Quase a terminar, o coro do CPR para a Festa de Fim de Ano -"Os Desafinados" - cantou "Para � Maria", seguindo-se a tão esperada 
entrega das prendinhas para os mais pequenos.

A animação con�nuou na sala de convívio com um lanche e momentos de encontro, reencontro e confraternização.
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3) Ações de sensibilização presenciais e a distância 
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6) Media e homepage
Em 2017 foram publicados mais de 100 ar�gos de jornal sobre o acolhimento e integração de refugiados em Portugal e a intervenção do 

CPR. Mais de 50% dos ar�gos foram publicados nos meses de Junho e Setembro de 2017, que coincidiu com o Dia Mundial do refugiado e a 
entrega dos prémios Solidários #ComOsRefugiados/ aniversário do CPR. Quanto aos assuntos, a recolocação de refugiados foi o tema mais 
mediá�co, com mais de 40%, seguido do acolhimento e integração (18,5%).

número de artigos em comparação com o mês

   

temas dos artigos publicados

     

O CPR está presente na Internet desde 1995, ainda quando a "World Wide Web" dava os primeiros passos. Desde então,  tem-se 
procurado acompanhar a acelerada e permanente evolução das tecnologias de informação e comunicação.

O site principal do CPR pretende sensibilizar a opinião pública para a causa do asilo com a produção de conteúdos próprios e a 
tradução e adaptação de materiais do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e do Conselho Europeu para 
os Refugiados e Exilados (ECRE).  O site tenta também  divulgar a a�vidade do CPR na receção, acolhimento e integração dos refugiados 
e requerentes de proteção no nosso país.

Con�nuando o trabalho do ano anterior, o  CPR colaborou na campanha online global #ComOsRefugiados, liderada pelo ACNUR, 
com ênfase especial no Dia Mundial do Refugiado.

Integrados em projetos nacionais e internacionais, foram desenvolvidos em 2017 dois microsites: "A Pequena Carlota" 
(www.cpr.pt/carlota) que faz parte das campanhas de sensibilização junto das escolas secundárias e "Time for Needs" 
(www.cpr.pt/�me-for-needs) integrado na acção conjunta de diversas ONGs europeias para uma avaliação adequada das necessidades 
especiais das ví�mas de tortura e de violência.

O subsite www.cpr.pt/help, guia eletrónico dirigido a todos os refugiados e requerentes de proteção, especialmente desenhado para 
ser consultado com disposi�vos de pequeno porte e baixa largura de banda, con�nuou a ser desenvolvido e atualizado ao longo do ano 
de 2017.
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7. ESPAÇO "A CRIANÇA" - CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA 
O Espaço "A Criança" des�na-se a todas as crianças com idades compreendidas entre os 4 meses e o ingresso no Ensino Básico, para 

frequência de Creche e Jardim-de-infância.
A 16 de Novembro de 2007, o CPR celebrou com o Ins�tuto de Segurança Social, I.P. / Centro Distrital de Segurança Social de Lisboa 

um Acordo de Cooperação Típico para a Creche do Espaço "A Criança", equiparando esta Valência do CPR a uma IPSS e compar�cipando 
20 crianças de Creche. A 5 de Junho de 2008 o acordo foi alargado para a totalidade das crianças de Creche (37).  

A 27 de Maio de 2009, o CPR celebrou com o Ins�tuto de Segurança Social, I.P. / Centro Distrital de Segurança Social de Lisboa e a 
Direção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo (DRELVT) um Acordo de Cooperação Tripar�do para o ensino Pré-Escolar, 
compar�cipando as duas salas de Jardim-de-infância, com capacidade para 20 crianças cada.

O projeto educa�vo do Espaço "A Criança" para o triénio 2016-2019 é "Todos temos direitos", tendo como base os Direitos da 
Crianças celebrados em 20 de Novembro de 1959. 

No contexto da população refugiada, conseguimos compreender que na maioria das vezes estes Direitos e Deveres não estão 
suficientemente clarificados. O modelo de integração do espaço A Criança tem como obje�vo integrar a população refugiada com a 
comunidade local, sendo esta uma integração bilateral. 

No Espaço "A Criança" são desenvolvidas diversas a�vidades que contribuem para o bem-estar das crianças, o brincar, o 
disponibilizar recursos e meios para exploração e independência de cada criança, o respeito pelas individualidades, mantendo o sen�do 
de grupo e comunidade, tendo sempre em mente o contexto famíliar.

A metodologia u�lizada é a Pedagogia-em-par�cipação que se caracteriza pela par�cipação a�va da criança não só no processo 
educa�vo, mas também no seu planeamento, regulação e avaliação. Um ponto muito importante desta pedagogia é a par�cipação a�va 
da família no processo educa�vo dos seus filhos. Consideramos que apenas com a par�cipação de cada família poderemos preparar 
crianças conscientes de si próprias, das suas capacidades e do mundo que as rodeia, para que possam ser cidadãos empenhados e pró-
a�vos na defesa dos seus direitos, conscientes dos deveres que têm. 

origem das crianças 2016/2017

Refugiados
Requerentes

de Asilo

Outros
Imigrantes

Países
Lusófonos

Portugal

Cu-cu Bebé (berçário)

Já Sei Andar (1-2 anos)

Exploradores (2-3 anos)

Eu e os Meus Amigos (JI)

Crescemos Juntos (JI)

TOTAIS

7

7

10

8

10

42

0

4

0

3

0

7

0
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6
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Em 2017, o CPR con�nuou a beneficiar do apoio financeiro anual do Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados (ACNUR), organização com a qual tem um Acordo desde 1993.

 

O Ministério da Administração Interna, através do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), mantém, 
desde 1998, um Protocolo de Cooperação com o CPR, des�nado às ac�vidades de apoio jurídico aos 
requerentes de asilo e refugiados, assim como para o funcionamento da estrutura administra�va.
Este Protocolo manteve-se em vigor em 2017, contribuindo para auxiliar à manutenção da estrutura 
administra�va do Centro de Acolhimento para Crianças Refugiadas (CACR).

O CPR manteve os Acordos de Cooperação A�pico e Típico com o Ins�tuto 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", respec�vamente.

  
O CPR possui, desde 2007, uma parceria com o Ins�tuto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), que 
co-financia o Gabinete de Inserção Profissional (GIP).

 

A manutenção do funcionamento do Centro de Acolhimento para Crianças Refugiadas (CACR), em 2017, foi 
possível através de uma verba disponibilizada por um Protocolo de Colaboração com a Câmara Municipal 
de Lisboa.

 

Projetos
Em 2017, o CPR contou com o apoio financeiro do Fundo Asilo, Migração e Integração (FAMI), no âmbito do 
novo Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020, gerido pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração 
Interna (SGMAI) enquanto Autoridade Responsável e pelo Alto Comissariado para as Migrações (ACM) 
enquanto Autoridade Delegada, que se des�nou aos seguintes projetos:

Proj. nº PT/2017/FAMI/144 - "Reinstalação, uma experiência que pode mudar a vida dos refugiados"
Início: 01/01/2017; Fim: 31/12/2019;

Proj. nº PT/2017/FAMI/261 - "Começar de Novo: Apoio à Autonomização dos Refugiados"
Início: 26/04/17; Fim: 30/06/18;

Proj. nº PT/2016/FAMI/118 - "S.O.S. PROTECÇÃO DE REFUGIADOS"
Início: 01/07/2017; Fim: 30/06/2019.

 Em 2017, deu ainda con�nuidade ao desenvolvimento dos seguintes projetos:

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
Início: Julho/2016; Fim: Abril/2018;

Proj. "Bem-Vindos!" - Acolhimento de Emergência de Refugiados Recolocados e Integração na Sociedade 
Portuguesa - Prémios ao Valor Social 2016 da Fundación Cepsa
Início: 02/01/2017; Fim: 31/12/2017;
 

Proj. "À procura de um abrigo: sensibilização sobre Migrações e Desenvolvimento no 1º Ciclo do Ensino 
Básico" financiado pelo Ins�tuto Camões, I.P.
Início: 01/07/2016; Fim: 30/06/2017;

Proj. “Acolhimento descentralizado de refugiados recolocados em Portugal”
Financiado pela Fundação C&A
Início: 01/01/2016; Fim: 31/12/2017;

8. outros projetos e apoios
1) Acordos e Protocolos

Créditos foto: Síria©UNHCR/Antwan Chnkdji
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  2) projeto time for needs
Projeto Time for Needs: Listening, Healing, Protec�ng. Uma Acão Conjunta para uma Avaliação Adequada das Necessidades Especiais 
das Ví�mas de Tortura e de Violência (HOME/2014/AMIF/AG/ ASYL/7836)

O Projecto Time for Needs: Listening, Healing, Protec�ng (h�p://www.refugiados. net/�me-for-needs/index.php), co-financiado pela 
União Europeia, envolveu sete parceiros em seis Estados Membros (BE, DE, IT, MT, FR, GR, PT) e procurou, nomeadamente, contribuir para a 
iden�ficação das necessidades especiais dos sobreviventes de tortura e/ou de violência grave rela�vas ao procedimento de asilo e às 
condições de acolhimento; desenvolver padrões e prá�cas de proteção harmonizados na União Europeia; e promover a eficácia e a jus�ça dos 
sistemas de asilo e os padrões de proteção de sobreviventes de tortura e/ou violência grave.

No quadro do projeto, foi realizada uma inves�gação sobre a iden�ficação e resposta às necessidades especiais nos Estados membros 
par�cipantes, incluindo em Portugal, com recurso a entrevistas com atores-chave e focus groups com requerentes e beneficiários de proteção 
internacional.

Adicionalmente, foi desenvolvida e testada uma ferramenta piloto (QASN) consis�ndo num ques�onário de apoio à iden�ficação das 
necessidades especiais e sensibili-zação dos técnicos para a relevância da colaboração entre os diversos domínios de intervenção relevantes. 
Para a disseminação desta ferramenta, foi realizada no Hotel 3K Barcelona, em Lisboa, em Setembro de 2017, uma formação a técnicos de 
diferentes ins�tuições públicas e da sociedade civil com competência e experiência em matéria de procedimento de asilo e condições de 
acolhimento (designadamente SEF, Ins�tuto da Segurança Social, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Serviço Jesuíta aos Refugia-dos, Cruz 
Vermelha Portuguesa, entre outras). Os resultados das a�vidades desenvolvidas permi�ram, ainda, iden�ficar e disseminar dez boas-prá�cas 
e trinta padrões mínimos comuns com o obje�vo de promover a proteção e assistên-cia adequadas a este grupo vulnerável na União 
Europeia.Em Portugal, os resultados do projeto foram apresenta-dos numa reunião final que decorreu no Palácio Galveias, em Lisboa, no final 
de Outubro de 2017, com a presença de mais de 16 en�dades públicas e da sociedade civil, incluindo o Alto Comissariado das Nações Unidas 
para os Refugiados (ACNUR), e que contou com intervenções da Direção Geral da Saúde e da Câmara Municipal de Lisboa.

Todos os documentos do projeto (designadamente o seu relatório final e documentos das formações) e materiais de sensibilização pública 
encontram-se disponíveis no website do projeto.
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O ano de 2017 foi um ano de crescimento para o CPR, à semelhança do ano anterior. Evidenciou-se um crescimento constante do 
volume de trabalho e, consequentemente surgiu a necessidade de reforçar a equipa.

Terminámos o ano com uma equipa de 72 colaboradores, dos quais 13 foram novas contratações em 2017, 6 estagiários e 4 
voluntários, distribuídos da seguinte forma:

distribuição dos colaboradores por género                                             distribuição dos colaboradores por estabelecimento
  

 
Perto de 70% dos colaboradores do CPR são do sexo feminino. O CAR e a Sede do CPR (que inclui o Departamento Jurídico, o de 

Contabilidade, o de Projetos, Informação Pública e Recolocação) são os que concentram mais colaboradores.
Quanto ao vínculo, verifica-se que mais de 60% dos colaboradores tem um contrato sem termo o que permite estabilidade às 

equipas e um trabalho de con�nuidade junto dos requerentes e beneficiários de proteção internacional. 
Cerca de 15,3% dos colaboradores do CPR são voluntários e estagiários. A relação estabelecida entre o CPR e os estagiários e 

voluntários é muito importante para ambos, dado que colaboram diariamente com os técnicos, ajudando-os e aprendendo em 
simultâneo. Permite-lhes uma aprendizagem teórica e prá�ca do trabalho desenvolvido, do ambiente e uma melhor integração no 
mercado de trabalho.

distribuição dos colaboradores por típo de vínculo                              distribuição dos colaboradores por habilitações académicas

  

Recebemos (quase) diariamente candidaturas espontâneas, quer seja para colaborar com o CPR, quer seja para estagiar ou como 
voluntários. Os �pos mais comuns de estágio que acolhemos em 2017 foram estágios de final de Mestrado e estágios 
curriculares/observação, com uma duração aproximada entre 4 a 9 meses. Apoiamos maioritariamente estagiários de nacionalidade 
portuguesa e um de nacionalidade Belga, tendo ambas as partes beneficiado com a interculturalidade, que contribui para um 
enriquecimento de todos e permite a troca de experiências entre todos, assim como o intercâmbio de novas ideias e conceitos. Favorece 
igualmente a imagem do CPR como Organização humanitária que acolhe e promove o desenvolvimento de eventuais futuros 
trabalhadores humanitários.

Quanto às habilitações académicas, a equipa é bastante diversa, predominando os licenciados (72,2%), seguido dos colaboradores 
com mestrado ou Superior (19,4%). Quanto às disciplinas, predominam as ciências sociais e humanas.  

 

3) o cpr e os seus recursos humanos
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O CPR recebeu ao longo do ano inúmeros apoios, financeiros e em géneros, para as diversas inicia�vas e a�vidades que desenvolveu.
Tendo, também, beneficiado da consignação de 0,5% do IRS e de dona�vos e subsídios de par�culares, empresas e outras ins�tuições.
No âmbito da Agenda Europeia para as Migrações, gostaríamos, em especial, de agradecer aos parceiros do Consórcio de Acolhimento do 

CPR para a Recolocação: Municípios de Águeda, Alenquer, Amadora, Barcelos, Caldas da Rainha, Carregal do Sal, Castelo Branco, Guimarães, 
Idanha-a-Nova, Loulé, Moimenta da Beira, Oeiras, Ourém, Salvaterra de Magos, Santa Maria da Feira, Santarém, Sintra, Torres Novas, Torres 
Vedras e Fundação INATEL, os quais através dos seus técnicos, parceiros e voluntários no terreno têm sido elementos importantes para o 
acolhimento dos requerentes que têm chegado ao nosso país vindos dos hotspots na Grécia e na Itália.

Destacamos, ainda, algumas empresas, associações e estabelecimentos de ensino que apoiaram, ao longo de 2017, o nosso trabalho:

ACNUR
Adagietto
Agir XXI
Agrupamento de Escolas D. Dinis
Agrupamento de Escolas D. João V 
Agrupamento de Escolas da Bobadela
Agrupamento de Escolas de Olaias
Agrupamento de Escolas de São João da Talha
Agrupamento de Escolas dos Olivais 
Agrupamento de Escolas Marquês de Pombal 
Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves
Agrupamento de Escolas Quinta de Marrocos 
Águias da Musgueira
Alto Comissariado para as Migrações (ACM)
Associação Aguinenso - Dá-te ao Condado
Associação Hotelaria de Portugal (AHP)
Associação Planeamento Familiar (APF)
Associação Portuguesa de Ultimate e Desportos de Risco 
Atlético Clube de Moscavide
Banco Alimentar contra a Fome

Banco de Bens Doados
Batoto Yetu 
BPI
Câmara Municipal de Lisboa
Câmara Municipal de Loures
Câmara Municipal de Almada
Câmara Municipal de Évora
Centro de Ciência Viva do Lousal
CARITAS
Casa da Achada - Centro Mário Dionísio
Casa do Alentejo 
Casa Pia de Lisboa
Castelo de S. Jorge 
Centro de Apoio à Vítima de Tortura (CAVITOP) 
Centro de Estudos Judiciários
Centro de Saúde de Marvila
Centro de Saúde de Sacavém 
Centro Diagnóstico de Pneumologia
Centro Saúde Dr. Domingos Barreiro
Clínica da Juventude
Clínica de Estomatologia Portugália
Clube Desportivo Olivais e Moscavide
Comarca de Lisboa, 1ª Instância, Sec. Família e Menores
Comissão Social de Freguesia de Marvila
Comité Olímpico Português (COP)
Comunidade Islâmica de Lisboa
Cooperativa Cronoworld
CPCJ - Lisboa Oriental
Cruz Vermelha Portuguesa
Direção Geral de Saúde
Direcção Geral do Património e Cultura 
Dr. Risadas
EATTL
EBCG
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O CPR recebeu ao longo do ano inúmeros apoios, financeiros e em géneros, para as diversas inicia�vas e a�vidades que desenvolveu.
Tendo, também, beneficiado da consignação de 0,5% do IRS e de dona�vos e subsídios de par�culares, empresas e outras ins�tuições.
No âmbito da Agenda Europeia para as Migrações, gostaríamos, em especial, de agradecer aos parceiros do Consórcio de Acolhimento do 

CPR para a Recolocação: Municípios de Águeda, Alenquer, Amadora, Barcelos, Caldas da Rainha, Carregal do Sal, Castelo Branco, Guimarães, 
Idanha-a-Nova, Loulé, Moimenta da Beira, Oeiras, Ourém, Salvaterra de Magos, Santa Maria da Feira, Santarém, Sintra, Torres Novas, Torres 
Vedras e Fundação INATEL, os quais através dos seus técnicos, parceiros e voluntários no terreno têm sido elementos importantes para o 
acolhimento dos requerentes que têm chegado ao nosso país vindos dos hotspots na Grécia e na Itália.

Destacamos, ainda, algumas empresas, associações e estabelecimentos de ensino que apoiaram, ao longo de 2017, o nosso trabalho:

ACNUR
Adagietto
Agir XXI
Agrupamento de Escolas D. Dinis
Agrupamento de Escolas D. João V 
Agrupamento de Escolas da Bobadela
Agrupamento de Escolas de Olaias
Agrupamento de Escolas de São João da Talha
Agrupamento de Escolas dos Olivais 
Agrupamento de Escolas Marquês de Pombal 
Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves
Agrupamento de Escolas Quinta de Marrocos 
Águias da Musgueira
Alto Comissariado para as Migrações (ACM)
Associação Aguinenso - Dá-te ao Condado
Associação Hotelaria de Portugal (AHP)
Associação Planeamento Familiar (APF)
Associação Portuguesa de Ultimate e Desportos de Risco 
Atlético Clube de Moscavide
Banco Alimentar contra a Fome

Banco de Bens Doados
Batoto Yetu 
BPI
Câmara Municipal de Lisboa
Câmara Municipal de Loures
Câmara Municipal de Almada
Câmara Municipal de Évora
Centro de Ciência Viva do Lousal
CARITAS
Casa da Achada - Centro Mário Dionísio
Casa do Alentejo 
Casa Pia de Lisboa
Castelo de S. Jorge 
Centro de Apoio à Vítima de Tortura (CAVITOP) 
Centro de Estudos Judiciários
Centro de Saúde de Marvila
Centro de Saúde de Sacavém 
Centro Diagnóstico de Pneumologia
Centro Saúde Dr. Domingos Barreiro
Clínica da Juventude
Clínica de Estomatologia Portugália
Clube Desportivo Olivais e Moscavide
Comarca de Lisboa, 1ª Instância, Sec. Família e Menores
Comissão Social de Freguesia de Marvila
Comité Olímpico Português (COP)
Comunidade Islâmica de Lisboa
Cooperativa Cronoworld
CPCJ - Lisboa Oriental
Cruz Vermelha Portuguesa
Direção Geral de Saúde
Direcção Geral do Património e Cultura 
Dr. Risadas
EATTL
EBCG

a todos
o nosso 
muito 
obrigado!
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(1) Até Julho de 2017
(2) A partir de Junho de 2017
(3) Até Outubro de 2017
(4) A partir de Novembro de 2017
(5) A partir de Julho de 2017
(6) A partir de Agosto de 2017
(7) De julho a Outubro de2017
(8) Estágio a partir de Agosto de 2017
(9) Desde Janeiro de 2017
(10) Desde Abril de 2017
(11) Desde Novembro de 2017
(12) De Setembro a Novembro de 2017
(13) Licença Parental
(14) A partir de Junho de 2017
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Créditos foto de capa e verso de capa: 
Campo Zaatari para refugiados sírios.
©UNHCR/Jordi Matas

CONSELHO PORTUGUÊS PARA OS REFUGIADOS (CPR)

1900-793 LISBOA

Conselho Português para os Refugiados

 

Tel  +351 21 831 4372
Fax +351 21 837 5072

(CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS REFUGIADAS)


