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1.INTRODUÇÃO
O ano de 2020 foi marcante. A pandemia afetou-nos a todos, abrangendo também os refugiados.
O fecho das fronteiras, as restrições à circulação e o confinamento tiveram forte impacto nos
movimentos migratórios. Também a suspensão do Programa de Reinstalação por parte do Alto
Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, durante vários meses, afetou a vida dos refugiados
que aguardavam a integração noutro país de acolhimento, designadamente em Portugal.
Apesar da necessidade da adoção de medidas globais para prevenir e controlar a pandemia, esta não
impediu a continuação dos conflitos armados, das perseguições e das violações dos Direitos Humanos,
pelo que as necessidades de proteção internacional prosseguem e devem ser acauteladas.
O contexto pandémico teve também particular impacto na população apoiada pelo CPR em Portugal
pela sua vulnerabilidade, atenta à natureza comunitária dos alojamentos em que grande parte é
acolhida, representando uma interrupção abrupta nos processos individuais de inclusão.
Para o CPR representou um desafio. Tivemos que nos adaptar rapidamente para continuar a assegurar o
nosso papel no sistema nacional de asilo, a continuidade das nossas operações e a prestação de apoio
aos requerentes e beneficiários de proteção internacional. Este contexto particularmente difícil levou ao
desenvolvimento de novas formas de resposta às necessidades desta população, ao estabelecimento de
novas colaborações e ao reforço da cooperação com os parceiros.
Neste contexto, gostaríamos de agradecer aos nossos parceiros o apoio, a cooperação e o esforço na
procura das melhores soluções para os requerentes de proteção internacional e refugiados reinstalados.
Assim, agradecemos não só aos nossos parceiros operacionais - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Alto
Comissariado para as Migrações e Instituto da Segurança Social - mas também ao ACES LouresOdivelas, à Direção-Geral da Saúde, à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e Proteção Civil de Lisboa/
Câmara Municipal de Lisboa e Câmara Municipal de Loures, pelo consistente apoio operacional e
logístico, prestado durante a pandemia.
O presente relatório demonstra que conseguimos ultrapassar as dificuldades. Todavia, temos de ir além
da resposta de emergência exigida em 2020 e é no futuro que nos focamos.
Olhamos agora para 2020 como um ano exigente, de aprendizagem, mas em que fortalecemos a nossa
intervenção e capacidade de resposta na defesa e promoção do direito de asilo e no apoio a todos
aqueles que procuram proteção em Portugal.

Mónica d’Oliveira Farinha
Tito Campos e Matos
Bárbara Mesquita
Paula Morais
Jorge Malheiros
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2. PROTEÇÃO
As atividades jurídicas desenvolvidas pelo CPR com vista a garantir um sistema de asilo acessível, justo e
equitativo são variadas e desenvolvem-se em múltiplos planos, incluindo a prestação de informação e de apoio
jurídico direto a requerentes e beneficiários de proteção internacional, a monitorização e promoção da
qualidade do sistema nacional de asilo, a dinamização de sessões de formação e de sensibilização sobre Direito
de Asilo e Refugiados, intervenções em processos judiciais e advocacy.

O CPR prestou informação e apoio jurídico a 842 requerentes que
apresentaram os respetivos pedidos de proteção internacional em
2020, o que corresponde a cerca 94% do total dos pedidos
apresentados e comunicados ao CPR pelo Serviço de Estrangeiros

94%

O CPR prestou informação e
apoio jurídico a 94% do total
dos pedidos comunicados
pelo SEF

e Fronteiras (SEF), nos termos da Lei do Asilo.

No âmbito do procedimento de asilo, a assistência jurídica individual inicia-se após a comunicação da
apresentação de pedido espontâneo de proteção internacional pelo Gabinete de Asilo e Refugiados do SEF
(SEF/GAR), tem em conta o procedimento estabelecido na Lei do Asilo, e inclui, nomeadamente:
Prestação de informação sobre a tramitação processual, os direitos e os deveres do requerente;
Condução de entrevistas com vista a auxiliar os requerentes a exercer o direito de resposta aos autos de
declarações lavrados pelo SEF/GAR;
Preparação de documentos relativos ao Direito aplicável e à situação no país de origem dos requerentes
(incluindo em casos de cessação da proteção internacional);
Organização de pedidos de proteção jurídica aos requerentes que pretendem impugnar jurisdicionalmente as
respetivas decisões;
Prestação de apoio individualizado a advogados nomeados no âmbito do regime da proteção jurídica.
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DEPARTAMENTO JURÍDICO
Refira-se que, em 2020, se registou um aumento
significativo do número de processos de cessação de
proteção subsidiária acompanhados pelo departamento.
O Departamento Jurídico realizou 15.012 atendimentos a
requerentes (espontâneos e recolocados) e beneficiários
de proteção (incluindo refugiados reinstalados) de 73
nacionalidades
e
apátridas.
Os
atendimentos
abrangeram um total de 19 assuntos, com predominância
das questões relativas à proteção jurídica, informação
sobre o procedimento de asilo e processos judiciais.
Aos beneficiários de proteção internacional é também
prestada assistência jurídica em processos relativos à sua
integração, em especial nos domínios do reagrupamento
familiar e da aquisição de nacionalidade por
naturalização.
Em complemento ao apoio jurídico individual, foram
realizadas
sessões
de
informação
a
refugiados
reinstalados sobre questões relacionadas com a sua
integração em Portugal e a requerentes de proteção
sobre o procedimento de asilo e respetivos direitos e
deveres.

Às crianças não acompanhadas continuou a ser prestado apoio jurídico específico, que incluiu o
acompanhamento às audições realizadas pelo SEF no âmbito dos seus pedidos de proteção internacional.
Relativamente a crianças não acompanhadas requerentes de proteção acolhidas noutras instituições e/ou com
diferentes curadores, manteve-se a articulação com as instituições relevantes, nomeadamente através da
prestação de informações sobre o procedimento de asilo aos técnicos responsáveis pelo seu acompanhamento.
O apoio jurídico individual abrangeu também os requerentes que apresentaram os seus pedidos de proteção
internacional em postos de fronteira e sujeitos a detenção em Espaços Equiparados a Centro de Instalação
Temporária (EECIT) e a requerentes detidos na Unidade Habitacional de Santo António (CIT-UHSA).
Destaca-se:

A realização de 285 entrevistas individuais a requerentes de proteção;
A elaboração de 32 pareceres e relatórios sobre questões técnicas e situação em países de origem a
pedido dos Tribunais Administrativos em contexto de impugnação jurisdicional de decisões;
A elaboração de 84 pronúncias relativas a propostas de não concessão e de cessação de proteção
internacional;
O acompanhamento de 61 processos de aquisição de nacionalidade portuguesa por naturalização.
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DEPARTAMENTO JURÍDICO
A pandemia do coronavírus exigiu a adoção de medidas de
mitigação de riscos e de reorganização do trabalho que
permitiram assegurar a contínua prestação de apoio jurídico,
acautelando também a segurança dos utentes e da equipa,
nomeadamente:
No final de março, foi suspensa a realização de
atendimentos jurídicos presenciais em regime aberto. Esta
suspensão foi acompanhada por um reforço dos meios
remotos de prestação de apoio (telefone e correio
eletrónico) e pela ampla divulgação dos mesmos.
A prestação de informação e apoio jurídico foi realizada
preferencialmente através de meios remotos sempre que
possível. Situações urgentes que não poderiam ser
adequadamente acompanhadas dessa forma continuaram
a ser assistidas em regime presencial mediante
agendamento. A urgência e a necessidade de apoio
presencial foram constantemente triadas pela equipa
jurídica. Manteve-se o recurso a intérpretes sempre que
necessário.
Foram suspensas as sessões de informação coletivas.
Foi implementada a utilização de equipamentos de
proteção individual por técnicos e utentes, de acordo com as
recomendações das autoridades.
Foram disseminadas, em todos os contactos com utentes,
informações relevantes acerca do contexto pandémico.

2.1 Outras atividades jurídicas
Na qualidade de parceiro operacional do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados em
Portugal (ACNUR), o CPR colaborou estreitamente com esta organização. O Departamento Jurídico assegurou
a participação em diversas reuniões, questionários, pedidos de informação e relatório bem como na Family
Reunification Network.
Foram desenvolvidas atividades de articulação com várias entidades nacionais (por exemplo a UNICEF
Portugal, a Comissão Nacional de Direitos Humanos e o Centro de Estudos Sociais). Merece nota neste
contexto a participação no parecer conjunto à consulta pública sobre a Estratégia Nacional para os Direitos da
Criança

(Parecer conjunto CPR, UNICEF Portugal, Aldeias de Crianças SOS, Associação Nacional de Intervenção Precoce (ANIP), Associação para a Promoção da Segurança Infantil (APSI), EAPN
Portugal/Rede Europeia Anti-Pobreza, FENACERCI/Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social e AMI. O parecer e o comunicado de imprensa estão disponíveis em:
https://bit.ly/3uoZzCd.

Continuou a assegurar-se a participação em redes regionais integradas pelo CPR, em particular o European
Council on Refugees and Exiles (ECRE) (incluindo no contexto da European Legal Network on Asylum (ELENA))
e a European Network on Statelessness (ENS), nomeadamente através da participação em formações,
reuniões, partilha de informações e resposta a inquéritos e questionários.
Refira-se a subscrição e tradução para português pelo CPR do comunicado sobre o Pacto em Matéria de
Migração e Asilo dinamizado pelo ECRE (Disponível em: https://bit.ly/3tOrz2D), bem como a resposta a diversas
consultas e questionários da Fundamental Rights Agency (FRA).
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DEPARTAMENTO JURÍDICO
Em maio de 2020, foi publicado, em parceria com o
ECRE, o relatório nacional Asylum Information
Database (AIDA), elaborado por Inês Carreirinho,
relativo à situação do asilo em Portugal em 2019.
O relatório caracteriza de forma exaustiva o sistema de
asilo nacional, debruçando-se, em particular, sobre o
procedimento de asilo, as condições de acolhimento,
a detenção e o conteúdo da proteção internacional.
Tal como em anos anteriores, resultou de um
detalhado trabalho de investigação, e contou com a
colaboração de entidades públicas e privadas. Os
relatórios AIDA, bem como informações adicionais
sobre
o
projeto,
estão
disponíveis
em:
www.asylumineurope.org.

No domínio da apatridia, releva a participação em atividades de capacitação, como o Virtual Mini-Retreat on
Statelessness, organizado pelo ACNUR, bem como a cooperação e articulação com a ENS, e em particular, através da
implementação do projeto "Statelesness Index".
O "Statelessness Index" é uma ferramenta comparativa que sistematiza informação acerca do enquadramento legislativo
e da prática nas áreas da proteção das pessoas apátridas e dos esforços de prevenção e redução da apatridia nos países
europeus. Para além da manutenção do perfil de Portugal no projeto, em 2020 foi publicado um novo recurso – nota
informativa/country briefing.
Foi ainda publicado o texto "Statelessness in Portugal: Law, Policy and Practice at a Glance" no blogue da ENS.
O Departamento Jurídico assegurou a participação noutras reuniões e eventos, bem como a resposta e acompanhamento
de múltiplos questionários, pedidos de informação e colaboração dirigidos ao CPR.
Em 2020, foi preparada uma submissão individual ao Comité de Direitos Humanos das Nações Unidas no âmbito da 5ª
revisão periódica de Portugal, tendo várias das preocupações expressas pelo CPR sido ecoadas nas observações e
recomendações posteriormente publicadas pelo Comité.
Continuaram a ser desenvolvidas atividades de formação e sensibilização (incluindo formação interna), destacando-se
neste domínio a participação na Pós-Graduação em Direitos Humanos (Ius Gentium Conimbrigae), no E-curso de
Imigração e Asilo (Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa), e no EASO Thematic Consultative Forum
Webinar on: “The Impact of Covid-19 on Asylum in the EU”.
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3. ACOLHIMENTO E INTEGRAÇÃO
3.1. Enquadramento
Ao longo de 2020, foram evidentes os impactos da COVID-19 na vida dos requerentes e beneficiários de proteção
internacional em Portugal.
Com efeito, observou-se um conjunto de dificuldades associadas à pandemia, nomeadamente ao nível da
intervenção e apoio social aos requerentes e refugiados, na formação e aprendizagem (com a interrupção dos
Cursos de Português Língua Estrangeira e Alfabetização (PLEA) e a integração escolar das crianças e jovens), na
integração no mercado de trabalho e autonomia financeira e na habitação, sobretudo com as restrições de
circulação que impossibilitaram a procura de alojamentos após saída dos centros de acolhimento.
De registar, também, o impacto da pandemia no bem-estar e saúde mental da população refugiada,
considerando o contexto de confinamento imposto pelo contexto de emergência social. De facto, ao longo do
ano foi evidente o aumento do nível de stress e ansiedade em diferentes níveis: frustração por dificuldades na
prossecução de pequenas tarefas do dia-a-dia, como acompanhamento dos filhos no processo de aprendizagem
e incerteza quanto ao futuro, acrescido do isolamento face às suas comunidades.
Nestes tempos difíceis e inesperados, foi necessário redobrar esforços para fortalecer a proteção dos refugiados,
construir sistemas de asilo mais resilientes e salvaguardar o espírito de solidariedade, como se verá adiante.

Desde logo, foi necessário responder à pandemia com planos de contingência robustos, e com o surgimento dos
primeiros casos de infeção, a estratégia global do CPR consistiu em:

Adaptação de
instalações

Adaptação dos
serviços e apoio
no acesso a
serviços

Articulação junto
das Autoridades de
Saúde Pública para
a realização de
rastreios
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Este processo de informar, sensibilizar e tranquilizar os requerentes relativamente aos procedimentos adotados e às regras
aplicadas com vista a garantir a saúde dos próprios e dos outros, foi realizado numa base diária, coletiva e individual, e contou
com o apoio da Unidade de Cuidados Continuados (UCC) de Sacavém e de outros profissionais de saúde que apoiaram,
igualmente, no processo de capacitação das equipas do CAR1 e CAR2 relativamente a esta matéria.
No final de abril de 2020 foi constituído pelas autoridades portuguesas um Gabinete de Crise composto por: Ministério da
Administração Interna (MAI), Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Ministério do Trabalho e da Segurança Social (MTSSS),
Instituto da Solidariedade Social IP (ISS), Secretaria de Estado para a Integração e as Migrações (SEIM), Direção Geral de Saúde
(DGS), Alto Comissariado para as Migrações (ACM), Câmara Municipal de Lisboa (CML)/Proteção Civil, Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa (SCML) e CPR, cuja função seria acompanhar e responder à pandemia junto da população requerente e
beneficiária de proteção internacional em Portugal.

Neste contexto, registou-se um aumento significativo dos custos de acolhimento, uma vez que para além do reforço de
medidas de higienização e limpeza dos espaços, foi necessário também reduzir a lotação máxima dos alojamentos (Centros
de Acolhimento e alojamentos externos), seguindo as recomendações da DGS. De igual modo, quando se verificaram surtos de
Covid-19 em hostels, apartamentos ou até nos Centros de Acolhimento do CPR, foi necessário adotar medidas excecionais e de
emergência com vista, não apenas ao alojamento temporário de requerentes de proteção internacional e refugiados
reinstalados que testaram positivo, mas também ao alojamento temporário dos casos que testaram negativo, mas
necessitaram de cumprir isolamento profilático.
Não há dúvida que 2020 foi um ano desafiante, que pós à prova as equipas, os requerentes e os refugiados e as
entidades parceiras do CPR, mas foi também um ano de enorme aprendizagem e resiliência.
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3.2. REQUERENTES DE
PROTEÇÃO INTERNACIONAL

Em 2020, o Centro de Acolhimento para Refugiados (CAR1), situado na Bobadela, apoiou 1.675
requerentes de proteção internacional, registando-se 842 novas entradas, incluindo 833
utentes, que transitaram dos anos 2017, 2018 e 2019.

Não obstante o impacto que a pandemia teve no trabalho desenvolvido ao nível do
acolhimento e apoio à integração dos requerentes e beneficiários de proteção internacional,
verificou-se um aumento de 117% relativamente ao número de requerentes apoiados pelo CPR

1.675
Apoiadas pelo
CAR1 em 2020

face ao ano de 2019 (1.438 pessoas) e de 170% em relação ao ano de 2018 (990 pessoas). Esta
situação provocou a sobrecarga constante dos serviços, em particular do Departamento Social,
com forte impacto no apoio prestado aos requerentes, bem como a nível financeiro no que diz
respeito ao acolhimento.
Neste contexto garantir o alojamento permaneceu uma responsabilidade operacional particularmente exigente, quer pelo
seu carácter de imprevisibilidade - considerando necessidades especiais de acolhimento -, quer pela concentração de
chegadas que se verificou no início do ano. Já a partir do 2.º trimestre, e após um período muito exigente de negociações
entre o CPR e o governo que culminou com a transferência de todos os requerentes que já não se encontravam na 1ª fase
processual para o ISS e SCML, registou-se uma diminuição drástica de pedidos de proteção, circunstância diretamente
relacionada com o impacto da pandemia na mobilidade global.
Diversidade continua a ser a palavra-chave para caracterizar a população requerente de proteção internacional
acompanhada pelo CAR1, verificando-se uma panóplia de códigos culturais e linguísticos, de experiências de vida, percursos
socioeducativos e experiências profissionais. Ao nível dos países de origem, por exemplo, registaram-se 68 nacionalidades
diferentes, sendo as mais expressivas: Angola, Gâmbia, Guiné-Bissau, Guiné-Conacri e Senegal.
Transgénero
0.2%

Na população apoiada pelo CAR1 predomina o género masculino (78,2%),
tendo-se igualmente registado o acolhimento de requerentes do género
feminino (21,6%) e transgéneros (0,2%). Por outro lado, no que diz respeito à
faixa etária, mantém-se o perfil jovem, com a maioria dos requerentes (49%)
entre os 25 e os 35 anos.
Pese embora a maioria dos acolhidos no CAR1 em 2020 serem casos
individuais (77%), destaca-se o apoio prestado a 121 agregados familiares (de 2
a 6 elementos). Neste âmbito, note-se, ainda, o nascimento de 10 bebés ao
longo do ano e o alojamento no CAR de 37 crianças não acompanhadas,
devido à ausência de vagas na Casa de Acolhimento para Crianças
Refugiadas (CACR) e/ou por se encontrarem já numa fase de pré-autonomia
de vida.
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CAR1
No que respeita ao apoio para alojamento, dos 1.675 requerentes
apoiados em 2020, 12,7% encontravam-se alojados no CAR1 à data do
término do apoio social ou a 31 de dezembro de 2020, 73,9% em
alojamento externo ao CAR1 (hostel, pensão, apartamento ou quarto),

Familiares
4.2%

Outros
9.2%

CAR1
12.7%

4,2% em casa de familiares ou amigos (beneficiando apenas de apoio
para subsistência e aconselhamento) e 9,2% em outros locais.
Notamos, contudo, que do total de requerentes alojados em outras
estruturas, 499 residiram anteriormente no Centro, sublinhando-se a
importância estrutural deste equipamento social no acolhimento dos
requerentes de proteção internacional em Portugal.
A partir de meados de 2020, considerando, quer a diminuição do
número de pedidos de proteção internacional, quer a redução do
período temporal de permanência dos requerentes sob o apoio do
CPR, foi possível reestruturar a intervenção no âmbito do acolhimento,

Aloj exter
73.9%

definindo-se que todos os requerentes de asilo, salvo justificadas
exceções, residem inicial e temporariamente no Centro, de forma a ter
contacto próximo com os serviços e permitindo uma avaliação
diagnóstica mais detalhada das suas necessidades. A permanência no
CAR1 proporciona, ainda, o estabelecimento de uma relação de
confiança

e

proximidade

entre

requerente

e

equipa

técnica,

atendendo ao contacto diário que é estabelecido com um conjunto
alargado de elementos da organização, fundamental para os passos
seguintes de integração.

Em 2020, realizaram-se 2.883 atendimentos sociais aos requerentes e beneficiários de proteção internacional, sendo
que não se encontram contabilizados todos os contactos efetuados pelas Técnicas de Serviço Social através de meios
remotos (telefone, correio electrónico, plataformas digitais). Em sede de atendimento social, os temas mais abordados
continuaram a ser a saúde, a alimentação e o alojamento.
A equipa social procede aos encaminhamentos de saúde para obtenção de medicação, à mediação de conflitos à
articulação com a equipa de formação do CPR e restantes departamentos internos, assim como à articulação
interinstitucional necessária à intervenção social. De salientar, neste contexto, a articulação bastante regular com
parceiros operacionais (ISS e SCML) assim como a realização de notificações (ex.: para comparência no SEF, SCML, ISS,
etc.).
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CAR1
No que respeita à saúde, destaca-se a estreita cooperação entre o CPR e o
Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Loures-Odivelas, garantindo a inscrição
de todos os requerentes no Centro de Saúde da área de abrangência do CAR1 e o
respetivo acompanhamento através da presença semanal no Centro de uma
equipa de enfermeiros da Unidade de Cuidados Continuados (UCC) de Sacavém,
assim como de um médico do Centro de Saúde e de outros médicos voluntários.
Tem sido, assim, assegurado o encaminhamento para cumprimento do Plano
Nacional de Vacinação (PNV), bem como o acompanhamento e diagnóstico de
problemas de saúde dos beneficiários, com especial atenção para os casos de maior
vulnerabilidade.
No âmbito do “Grupo Operativo para o Acolhimento e Integração dos Refugiados”, e
de acordo com o Protocolo em vigor, em 2020 foram realizadas 18 reuniões, tendo a
equipa do CAR elaborado 782 relatórios sociais, o que corresponde à sinalização
de 941 requerentes de proteção internacional.
Durante o ano de 2020, com o apoio de estagiários e voluntários, a equipa do CAR1
procurou dinamizar os espaços comunitários do Centro, com vista à promoção da
interação social entre os requerentes de asilo e à sua participação ativa nas
atividades desenvolvidas, sempre dando cumprimento às orientações da DGS.
A este nível destaca-se, sobretudo a partir de meados de 2020, a abertura semanal
da biblioteca, a maior utilização do polidesportivo para prática de desporto ao ar
livre, os trabalhos na horta comunitária do Centro, a realização de sessões de
cinema, oficinas de pintura e oficinas de jogos didáticos, a organização de diversas
sessões sobre “Curiosidades Portuguesas”, showcookings e sessões sobre higiene e
segurança alimentar para todos os interessados.

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

Neste âmbito, importa referir a implementação, até dezembro de 2020, do projeto “We Are Family”, aprovado a 30
de julho de 2019 pelo Prémio BPI la Caixa Infância, destacando-se, entre outras atividades, a organização de
grupos de apoio psicossocial, sessões informais e formais de competência parental, seminários de sensibilização
sobre os direitos humanos, workshops para técnicos, assim como a dinamização do programa de Baby-Sitting no
CAR, em que uma requerente de asilo, previamente identificada pela equipa social do CAR e com formação no
Espaço a Criança, dinamiza atividades educativas e recreativas com as crianças do Centro.
Do presente projeto, resultou o produto “Modelo de Acolhimento de Famílias Refugiadas – Promoção da
Parentalidade em Contextos Interculturais”, e outros instrumentos inovadores e úteis no acolhimento e
acompanhamento de requerentes de proteção internacional (disponíveis em https://cpr.pt/portfolio/we-arefamily/).
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CAR1
Como referido anteriormente, a partir de meados de março de 2020, foi necessário ajustar os serviços por força do
contexto epidemiológico, procedendo-se à aplicação de medidas excecionais nas diversas áreas de atuação, de
acordo com as orientações da DGS, e na sequência da implementação do “Plano de Contingência Geral –
Coronavírus SARS-CoV-2” (com planos específicos por equipamento) do CPR, datado de 13 de março de 2020.
Foram várias as medidas implementadas, todas com o objetivo sensibilizar e informar os requerentes de proteção
internacional sobre a pandemia. Esta aposta foi fundamental, sobretudo considerando as dificuldades sentidas
inicialmente na prevenção do covid-19 entre a população beneficiária.
Uma das medidas com maior impacto, nomeadamente ao nível financeiro, foi a redução muito significativa da
ocupação do CAR1 e dos alojamentos externos utilizados pelo CPR. Com efeito, tal situação, fez disparar o custo
unitário por pessoa do alojamento. Acrescem ainda, outros custos relativos à implementação de medidas de
autoproteção para os requerentes, assim como o reforço das atividades de limpeza e desinfeção dos
equipamentos, o que se traduziu também num aumento significativo dos custos de funcionamento do CPR.

No que diz respeito ao processo de integração profissional, o CPR
manteve a atividade do Gabinete de Inserção Profissional (GIP) em
parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP),
pese embora as restrições decorrentes do contexto epidemiológico.
Em termos estatísticos, em 2020 registaram-se 109 novas inscrições
individuais, a par do acompanhamento prestado a candidatos
inscritos em anos anteriores que ainda apresentavam necessidades
formativas e/ou laborais, e outros utentes inscritos no Centro de
Emprego de Loures – Odivelas que contactaram o serviço por diversas
vias (correio electrónico, presencial ou telefonicamente) sem, contudo,
efetivar uma inscrição para acompanhamento individual.

GIP

Por outro lado, em 2020, realizaram-se 43 sessões coletivas de
informação, 14 sessões de divulgação de oferta e planos
formativos, 12 sessões de técnicas de procura de emprego, 937
pessoas em tutoria na procura de emprego individual, 250
pessoas encaminhadas para medidas de emprego ou formação, e
registaram-se 23 ofertas de trabalho, num total de 2977
atendimentos individuais.
A par da atividade do GIP, e até 30 de junho de 2020, deu-se
continuidade à execução do projeto PT/2018/FAMI/385 “Partilhar
para Empregar – Conhecer culturas para promover a
empregabilidade”, tendo o projeto beneficiado 150 requerentes (60
mulheres e 90 homens) de várias nacionalidades.
O CPR viu, ainda, aprovada a candidatura do projeto
PT/2020/FAMI/510 “Ready-Set-Go”, com a duração de dois anos e
meio, com enfoque na empregabilidade e formação dos jovens e
crianças não acompanhadas apoiadas pelo CPR.
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3.3. CRIANÇAS NÃO
ACOMPANHADAS REQUERENTES
DE PROTEÇÃO INTERNACIONAL

Com o número de pedidos de proteção de crianças não acompanhadas superior à capacidade de acolhimento na
Casa de Acolhimento para Crianças Refugiadas (CACR), procederam-se a várias adaptações nomeadamente:
- Revisão de procedimentos, em articulação com o CAR2, de modo a que jovens, em situação de pré-autonomia,
pudessem transitar da CACR para o CAR2;
- Reforço da equipa técnica com a contratação de um elemento para a equipa e substituição da educadora social
por assistente social;
Desta forma foi possível aumentar a possibilidade de acolhimento/acompanhamento destes jovens, sendo
apoiados mensalmente pela equipa da CACR uma média de 45 jovens.
Ainda assim, no sentido de acautelar o melhor acompanhamento a todos os jovens, ao longo do ano foi solicitado
ao tribunal competente a identificação de outras entidades de acolhimento, mantendo o CPR a sua curadoria e
prestando informações e apoio às respectivas equipas técnicas.
Sem frequência escolar
4.5%

No total, o CPR acolheu 84 crianças não
acompanhadas (90,5% do sexo masculino e 9,5% do
sexo feminino) oriundos de 19 países, (16 africanos e 3
asiáticos), sendo os mais expressivos, a Guiné Bissau,
Gâmbia e República da Guiné .
Dos 84 jovens, com idades compreendidas entre os 13 e
os 20 anos, 33% nunca havia frequentado a escola,
46,6% frequentaram o ensino básico e 2,9%
frequentaram o ensino secundário ou universitário.

outros
26.1%

1º ciclo
24.6%

secundária
2.7%

3º ciclo
19.1%

2º ciclo
21.8%

Os jovens requerentes de proteção internacional foram inscritos no sistema educativo e formativo, tiveram apoio
ao estudo e aulas de língua portuguesa na Casa.
Em simultâneo, foram dinamizadas 58 atividades dirigidas aos jovens, nomeadamente de apoio ao estudo, com o
objetivo não só ajudar a conhecer o país de acolhimento, como também alargar a sua rede de sociabilidade e
capacitá-los para a autonomia. Também tiveram oportunidade de frequentar atividades desportivas e artísticas,
voluntariado, estágios e empregos, de acordo com as suas áreas de interesse.
De assinalar que 2 jovens deixaram o acolhimento-CPR já independentes (sem o apoio de qualquer entidade), 5
foram sinalizados à Segurança Social após cessação da medida de promoção e proteção, 18 beneficiaram da
aplicação de medida de promoção e proteção de apoio à autonomia de vida, 1 transitou para o apoio do CAR
como adulto, 9 abandonaram o acolhimento e 34 transitaram para 2021 no acolhimento do CPR.
Em média os jovens ficaram acolhidos, no CPR, 305 dias.

Relatório de Atividades 2020
Conselho Português para os Refugiados

15

CACR
Tal como anteriormente referido, regista-se o início do projeto PT/2020/FAMI/510 “Ready-Set-Go” com o
objectivo de capacitar os jovens a nível educativo, formativo e laboral.
Perante as necessárias adaptações ao contexto pandémico, foram encontradas formas distintas de manter o
contato com os jovens e de dinamizar atividades, de forma segura, tendo sido inclusivamente necessário
aumentar a equipa, tal como acima referido. A procura de patrocínios para a obtenção de equipamento
informático foi preponderante, tanto para o estudo remoto, como para a dinamização de atividades. Ainda
assim, os equipamentos informáticos limitados e sem os programas necessários dificultou o estudo em casa.
No total a CACR articulou com 64 parceiros para o desenvolvimento das suas atividades, nomeadamente o
Comité Olímpico de Portugal (COP).
Em 2020, realizaram-se 2.073 atendimentos sociais (1.998 a jovens acolhidos no CPR e 75 a jovens que se
encontram já em alojamento externo); 501 acompanhamentos a serviços/entidades, com particular
incidência a nível de serviços de saúde e ao SEF, participaram-se em 114 reuniões no âmbito do
acompanhamento dos jovens, intervenção comunitária e articulação com parceiros diversos.
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3.4. REQUERENTES NO
ÂMBITO DA RECOLOCAÇÃO
AD HOC DE BARCOS
HUMANITÁRIOS

Em 2020, o CPR não acolheu requerentes em recolocação ad hoc provenientes
de resgates de barcos humanitários no Mediterrâneo, a partir de Itália e Malta.
Não obstante, as equipas do CAR1 e CAR2, situado em São João da Talha,
mantiveram o acompanhamento social e jurídico a pouco mais de meia
centena de requerentes em território nacional. As principais preocupações desta
população prendem-se com a sua situação jurídica e integração laboral.
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3.5. REFUGIADOS
REINSTALADOS

Refugiados acolhidos ao abrigo do Programa Voluntário de Reinstalação

Em 2020, as atividades foram fortemente condicionadas pelas limitações impostas pela pandemia, com
impacto considerável na prossecução do projeto de vida das famílias reinstaladas, relativamente à procura de
emprego e autonomia financeira, essenciais na garantia da sua subsistência, findos os 18 meses de Programa.
Outra consequência da pandemia no acolhimento de refugiados reinstalados foi a suspensão temporária das
transferências das famílias refugiadas para Portugal, entre os meses de março e junho de 2020, o que
impossibilitou novos acolhimentos, assim como a diminuição da capacidade de acolhimento deste Centro para
2/3, isto é, 66 pessoas.
Ainda assim, em 2020, o CAR2 apoiou 243 refugiados reinstalados enquadrados em dois projetos de
reinstalação “Reinstalação, uma experiência que pode mudar a vida dos refugiados (PT/2017/FAMI/144)” e
“Reinstalação, uma Nova Oportunidade (PT/2018/FAMI/362)”, divididos entre homens (51,8%) e mulheres (48,2%).
As crianças representam 40,7% dos acolhidos. Um Caso Individual (CI) reinstalado está a ser apoiado pelo CPR
no âmbito de uma transferência entre entidades de acolhimento (Protocolo com o ACM).
Quanto a novas chegadas, em 2020, foram 71, registadas em fevereiro de 2020 e dezembro de 2020.
A taxa de abandono em 2020 foi de 0%, ou seja, não se registaram quaisquer abandonos nas chegadas
de 2020 (71 pessoas).
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CAR2
Acompanhamento e mediação social

Ao nível do acompanhamento social, tal como mencionado, a pandemia veio impactar o programa de
acolhimento e acompanhamento das famílias reinstaladas, desenhado para 18 meses, existindo uma suspensão
do percurso integrativo destas famílias. Ainda que se tenha realizado um acompanhamento remoto, não há
dúvida da importância de um apoio presencial que oriente no percurso traçado à chegada a Portugal. Destacamse igualmente algumas limitações no acesso a serviços públicos.
Não obstante, em 2020, a equipa do CAR2 realizou 680 atendimentos sociais a refugiados reinstalados e
provenientes dos Barcos Humanitários. Do acompanhamento prestado por este departamento, realça-se o
trabalho de mediação com diferentes serviços e agências, nomeadamente no âmbito de acesso a saúde,
educação e outros como Autoridade Tributária e Instituto de Segurança Social. A procura e preparação de
habitações também são dimensões centrais deste departamento.
Acresce, ainda, o trabalho diário de gestão de expectativas, promoção de autonomia e desenvolvimento de
competências de conhecimento e navegação na comunidade portuguesa.

Em julho de 2020, a deteção de alguns casos de infeção por COVID-19 implicou a ativação do plano de
emergência do CAR2. Para fazer face ao surto, foram tomadas as seguintes medidas:
1.
2.
a.
b.
c.
3.
4.
5.

Adaptação das instalações - Covidário
Prevenção de novas infeções
Transferência de famílias para Parque de Campismo do Monsanto
Adaptação dos serviços - CAR2
Novos rastreios
Reforço da comunicação com famílias e comunidade
Apoio no acesso a serviços
Transferência para habitações autónomas
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CAR2
Integração

No que concerne à integração dos refugiados reinstalados, durante o ano em análise, foram realizadas várias iniciativas com
vista à integração laboral, nomeadamente com as atividades do projeto PT/2019/FAMI/454 – “Destino: Integração”, que visa não
só capacitar e desenvolver competências dos refugiados, como também, sensibilizar a sociedade de acolhimento para o
papel que esta população pode assumir no seu desenvolvimento.
Outra iniciativa relacionada com a integração socioeconómica das pessoas refugiadas é o projeto transnacional "Living More
Sustainable Lives", apoiado pelo Programa ERASMUS+, que prevê a aquisição de competências através soluções circulares e
técnicas de reciclagem.
No âmbito deste projeto serão implementadas oficinas de gastronomia sustentável, moda circular, upcycling e reparação de
pequenos eletrodomésticos por meio de atividades desenvolvidas em Portugal, Espanha, Chipre, Itália e Grécia com a
participação de seis parceiros internacionais, sob a coordenação do CPR.
Também no âmbito do projeto internacional EURITA (Asylum and Migration Fund – AMIF-2017-AG-INTE), em 2020, foram
realizadas 8 reuniões de Comunidades de Prática (CoPs), onde foram partilhadas informações e boas práticas no domínio da
integração dos refugiados reinstalados. Este projeto contribuiu assim para melhorar a integração dos refugiados reinstalados
através do reforço de competências no apoio a esta população..

Durante o período em análise, o CPR manteve Protocolos de Cooperação com os seguintes municípios: Amadora, Castelo
Branco, Guimarães, Loulé, Salvaterra de Magos e Sintra, pelo que a referida partilha de experiências e boas práticas resultou
num impacto positivo na prestação de serviços de apoio e, consequentemente, na integração dos refugiados.

Redes e parcerias

Em 2020, foi necessário limitar as visitas às nossas instalações, por força das restrições associadas à pandemia. Assim, optou-se
por desenvolver iniciativas à distância, nomeadamente recorrendo a plataformas digitais. Desta forma, a equipa participou em
inúmeras atividades, sobretudo relacionadas com o acolhimento e integração de refugiados reinstalados, num total de 68
iniciativas, ao longo de todo o ano.
Num ano tão atípico, há que destacar o envolvimento das comunidades na criação de respostas locais às questões que
afetam o bem-estar dos refugiados, sobretudo em contextos sem qualquer experiência prévia de acolhimento, como é o caso
de cidades como Guimarães, Castelo Branco ou Loulé, para nomear apenas algumas.
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3.6. LÍNGUA
PORTUGUESA
Língua Portuguesa e componente sociocultural

O ensino-aprendizagem de Português Língua Estrangeira e Alfabetização (PLEA) dirigido a requerentes e
beneficiários de proteção internacional é uma área de intervenção do CPR desde há muitos anos, integrando
uma forte componente sociocultural, com o objetivo de estimular relações interpessoais e interculturais e dar a
conhecer o património histórico, paisagístico e sociocultural do país de acolhimento, num ambiente de partilha
de semelhanças e diferenças com os seus países de origem.
Também nesta área, 2020 revelou-se um ano diferente, particularmente desafiador.
Os Cursos de PLEA, a sua componente sociocultural, e as sessões de expressão dramática a decorrerem no CAR2
e na Sala de Formação CPR na Vergílio Ferreira, foram interrompidos em março, com a suspensão de atividades
presenciais e as medidas impostas para prevenir a propagação da Covid-19.
Perante uma situação desconhecida e imprevista para todos, e com os residentes nos Centros de Acolhimento
confinados aos seus quartos, houve que ponderar e articular novas formas de manter o contacto com a língua
portuguesa, alterando as ferramentas quer para ensinar, quer para aprender online.

Nesse sentido, foram exploradas formas de ensino-aprendizagem
virtuais e à distância, criados novos materiais didáticos e
adequadas metodologias e estratégias. Os primeiros passos
realizaram-se no âmbito da componente sociocultural, testando a
acessibilidade e eficácia com aulas temáticas, nomeadamente, por
ocasião da Páscoa e do Dia da Liberdade.
Surgiram, porém, algumas dificuldades relacionadas com a
limitada literacia digital de alguns, com a partilha dos poucos
recursos, com as condições de acesso à internet, verificando-se que
condicionariam a implementação das aulas online nos quartos.
Com o levantamento gradual das medidas restritivas, em maio, foi
possível retomar a formação no CAR2, para as pessoas reinstaladas,
à distância. Reorganizaram-se as turmas, com o máximo de 10
pessoas, alterou-se a disposição das mesas na sala, garantiu-se o
distanciamento físico, o uso obrigatório de máscara, a higienização
das mãos e do espaço.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Simultaneamente iniciou-se o apoio PLE online, duas vezes por semana, dirigido a uma família

monoparental, alargado depois a outras famílias que se foram instalando nas suas casas.
INTEGRAÇÃO

Assim, ao longo do ano, no âmbito do Projeto PT/2018/FAMI/362 - "Reinstalação, uma Nova Oportunidade",
apesar das vicissitudes da pandemia e as suas implicações no funcionamento do CAR2, a formação de PLE foi
sendo, sempre que possível, assegurada quer em aulas presenciais, quer online, tendo sido ministradas 356
horas de formação.

Relativamente à faixa etária, a maioria dos utentes tinha entre os 31 e os 54 anos de idade, correspondendo a
mais de 50% dos inscritos. Ao nível da escolaridade mantém-se a predominância de habilitações literárias
mais elevadas, com 161 pessoas com habilitações literárias maiores ou iguais ao 12º ano.
Destas, 61 concluíram o ensino superior e 23 tinham frequência universitária. Os candidatos com habilitações
compreendidas entre o 9º e o 12º ano, foram 46. Entre o 6º e o 9º ano, este número rondou as 18 pessoas,
existindo 5 pessoas que eram iletradas. No entanto, dos candidatos que concluíram as suas habilitações no
estrangeiro, apenas um número pouco significativo de pessoas apresentou documentos comprovativos das
suas habilitações.
Dos candidatos inscritos, 125 não possui a documentação comprovativa das suas habilitações, o que dificulta
o processo de reconhecimento dessas habilitações em Portugal e o encaminhamento para oferta formativa
por parte do IEFP, onde é exigido este documento para poderem frequentar formação profissional.
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LÍNGUA PORTUGUESA
No CAR1, em agosto, no âmbito do projeto PT/2019/FAMI/454– "Destino: Integração", foi ministrado o Curso de PLE
“Comunicação da Procura de Emprego”, de 27 horas, visando preparar os formandos para lidarem de forma mais confiante e
autónoma no desafio da procura de emprego para inserção no mercado de trabalho.
Com o projeto PT/2020/FAMI/537 "Interação para a Inclusão", foi alargada a equipa com uma gestora de formação e uma
formadora e, em setembro, foram retomadas as aulas de PLE dirigidas aos requerentes espontâneos, no CAR1, bem como em
Lisboa, na Inovinter, na Avenida Almirante Reis. Procurou-se assim ir ao encontro das necessidades de aprendizagem de
grande número de requerentes em alojamento externo, num espaço que garantisse todas as condições de segurança nesta
fase da pandemia.
Assim, no âmbito deste projeto, foram ministradas 157 horas do nível A1.1, de setembro a dezembro de 2020.
Em setembro realizou-se a 12ª edição do Festival TODOS, e no quinto ano de parceria com o CPR, vários requerentes e
beneficiários de proteção internacional participaram na preparação do Festival, em várias áreas, nomeadamente fotografia,
gastronomia e na oficina de costura e bricolage.
Ao abrigo do Protocolo de Cooperação com a Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, todos
os semestres são identificadas 6 pessoas que gratuitamente podem dar continuidade à aprendizagem da língua portuguesa,
evoluindo para outros níveis de proficiência.

REFUGIACTO
No início de 2020, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, na cedência de uma sala, o RefugiActo realizou uma
residência artística, nos dias 15 e 16 de fevereiro, procurando desenvolver um trabalho de levantamento dramatúrgico e de
criação para uma pequena apresentação.
A Covid-19 interrompeu e suspendeu esse processo em embrião, mas não impediu que o grupo mantivesse encontros
regulares online e, pontualmente, presenciais partilhando vivências e emoções, textos, histórias tradicionais dos diferentes
países.
Em junho, com a aproximação do Dia Mundial do Refugiado, juntaram-se várias vozes ligadas ao grupo para divulgação no
Facebook de uma mensagem em vídeo.
Em setembro, no âmbito do Festival TODOS, o Omid Bahrami participou numa conversa no Museu da Água sobre
"Interculturalidade nas Artes: que fronteiras no mundo sem fronteiras?".
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4. COMUNICAÇÃO
E DIVULGAÇÃO

Em 2020, as iniciativas de comunicação e divulgação foram adaptadas ao contexto de pandemia, tendo sido
reformuladas para que pudessem ser realizadas de forma virtual. O objetivo destas iniciativas é sensibilizar o
público em geral para a situação dos refugiados em Portugal e no mundo, assim como disseminar o trabalho do
CPR em prol desta população.
Durante o ano, foram produzidos artigos, vídeos, fotos e ainda o acompanhamento rotineiro de atividades dos
Centros de Acolhimento para Refugiados, sempre em consonância com as diretrizes do ACNUR.
Devido à pandemia, foi necessário uma readaptação das estratégias e do planeamento traçados originalmente,
nomeadamente o impacto COVID nas atividades e junto da população referida, conforme descrito no capítulo 3.
No início da pandemia surgiram críticas às condições de acolhimento promovidas pelo CPR, nomeadamente a
sua natureza comunitária, pelo que foi importante clarificar e contextualizar o papel deste Conselho e do apoio
que presta à população refugiada, bem como esclarecer informações erróneas que foram partilhadas, Refira-se a
este respeito artigo publicado no jornal “Público” “Proteção internacional e o papel do Conselho Português para os
Refugiados”
disponível
https://www.publico.pt/2020/05/08/opiniao/noticia/protecao-internacional-papelconselho-portugues-refugiados-1915720
Como destacou o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, durante a pandemia, os refugiados
“enfrentam três crises de uma só vez”: no âmbito da saúde, da proteção e socioeconómica.
Para prover os requerentes e beneficiários de proteção internacional com informação acerca dos cuidados
preventivos com referência à COVID-19, foram produzidos materiais de sensibilização (afixados nos Centros de
Acolhimento) e realizadas sessões de esclarecimento com a participação da equipa de enfermagem dos Centros
de Saúde responsáveis pelos atendimentos nos equipamentos sociais do CPR. Todas estas informações foram
disponibilizadas nos canais de Comunicação da organização para os refugiados, mas também aproximando,
desta maneira, a sociedade civil do trabalho desenvolvido pelo CPR.
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Dia Mundial do Refugiado | 20 de junho de 2020

LÍNGUA PORTUGUESA E COMPONENTE SOCIOCULTURAL

Instituído há cerca de duas décadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas, o Dia Mundial do Refugiado (DMR) pretende
relembrar a força, a coragem e a determinação de todas as pessoas que foram forçadas a fugir de seus países de origem
devido a guerras, perseguições e violações dos direitos humanos.
Num ano marcado pela pandemia, o tema global do ACNUR para o DMR de 2020 “Todos podemos fazer a diferença. Cada
gesto conta”, representou um apelo a todos aqueles que, independente de suas origens, desejam fazer a diferença nas suas
comunidades.
Para ampliar o alcance desta mensagem, o CPR produziu conteúdos audiovisuais que disponibilizou nas suas plataformas
digitais - uma série de três vídeos com a história e a cultura de alguns daqueles migrantes que encontraram em Portugal o
seu refúgio.
No DMR foi lançada, conjuntamente pela Fundação Calouste Gulbenkian e pelo CPR, a versão em português do “Caderno de
Práticas Teatrais para a Aprendizagem da Língua” (disponível em https://cpr.pt/wp-content/uploads/2020/06/Caderno-depr%C3%A1ticas-teatrais_Reduzido.pdf), da atriz/encenadora Sofia Cabrita e da professora de PLE, Isabel Galvão, com
ilustrações de Emma Andreetti e composição gráfica de Eduardo Pulido, cuja elaboração contou com a participação de
requerentes e beneficiários de proteção internacional em Portugal.
Em setembro foi publicada a versão em inglês, traduzida por Carlos Jacques (disponível em https://cpr.pt/versao-docaderno-de-praticas-teatrais-disponivel-em-ingles/).
Em 2020, mantiveram-se as atitudes polarizadas da opinião pública e de posições políticas quanto aos refugiados. Pela
primeira vez na história, do CPR as paredes do CAR1 foram vandalizadas com frases xenófobas e racistas. No DMR, as
paredes voltaram a encher-se de graffitis, desta vez numa obra colaborativa entre o artista Bordalo ii e os requerentes.

Sensibilização nas escolas

Uma das áreas de intervenção do CPR junto da sociedade civil
consiste em sessões de sensibilização nas escolas e nas
universidades, imprescindíveis para aproximar e informar
acerca das graves situações de violações de direitos a que são
submetidas mais de 800 milhões de pessoas forçadas a
deslocar-se.
Devido às restrições impostas pela DGS, as sessões presenciais
foram canceladas e passaram a ser realizadas em ambiente
digital. No ano de 2020, foram realizadas 19 ações de
sensibilização, dirigidas a perto de 400 pessoas,
designadamente estudantes e técnicos de entidades públicas
e privadas.

Media e internet

Após a reformulação do website do CPR
em 2019 – com novos layouts e
gerenciamento do backoffice a partir da
plataforma WordPress- os perfis oficiais nas
redes sociais Twitter, Facebook e Instagram
passaram a ser mais dinamizados e, como
resultado, observou-se um significativo
aumento no número de seguidores e de
partilhas dos conteúdos publicados, tendo
chegado, no final de 2020, a 850
seguidores.
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5. ESPAÇO "A
CRIANÇA"
Desde 2007, que o Espaço “A Criança” (EAC) (Berçário, Creche e Jardim-de-Infância) permanece um espaço de integração para
as famílias refugiadas, tendo como base uma pedagogia positiva e participativa por parte das crianças e das famílias que
acompanha. Promove-se o diálogo intercultural entre famílias locais e famílias refugiadas permitindo um olhar holístico em
relação a cada criança acolhida.
Num total de 77 crianças que frequentam a Creche e Jardim-de-infância, 22 integram famílias refugiadas, contribuindo para
uma escola multicultural e consistindo uma oportunidade e fonte de aprendizagem para toda a Comunidade Escolar.
A 16 de Março, o EAC encerrou as suas valências de Creche e Jardim-de-Infância devido à pandemia. Durante o confinamento,
que se prolongou até 18 de Maio, na valência creche, e 1 de Junho na valência Jardim de Infância, o EAC procurou manter o
contacto com as crianças e suas famílias, através da partilha não só de atividades semanais, como a narração de histórias,
canções, culinária, expressão plástica, ginástica, como informações destinadas a toda a comunidade.
Quer o plano de contingência, quer o plano de desconfinamento, seguiram orientações específicas das Autoridades de Saúde
Pública.

No ano letivo 2020/2021 está a ser implementado o projeto
internacional “Say Hello to the World”, com as crianças do
Jardim-de-infância, que desenvolve projetos comuns com as
escolas Varazdin (Croácia) e Happy Hippo (Polónia),
nomeadamente através da aprendizagem de palavras na língua
de comunicação (inglês) e na respetiva língua materna de cada
país, partilhando a cultura de cada sala através de danças,
canções, histórias e tradições dos países de origem.
Este projeto, apoiado pelo Ministério de Educação, é reconhecido
como relevante para a educação e formação das crianças
envolvidas. No final será atribuído um selo “Tolerant
Kindergarden” aos jardins-de-infância parceiros.
O EAC desenvolve em parceria com a Câmara Municipal de
Loures 3 projetos artísticos no âmbito da música e da dança,
nomeadamente: “Bebéthoven, Músicos de Palmo e Meio e
DançArte”, que abrangem todas as crianças dos 4 meses aos 5
anos e pretendem desenvolver áreas artísticas como ponto de
partida e de expressão dos seus sentimentos.

Ao longo do ano foram realizadas diversas atividades que envolveram a comunidade e os Parceiros (Câmara Municipal de
Loures, Rede Social da União de Freguesias e Sociedade Civil), como o Projeto “Círculo Mágico” e o Projeto Socioeducativo
“Imaginando o Amanhã Juntos”, que têm como objetivos: envolver membros da comunidade educativa em dinâmicas e na
vida da Instituição, desenvolvimento e promoção de parcerias, envolver os pais nas atividades da Instituição, aproximar as
famílias locais das famílias refugiadas, conhecer a cultura de diversos países (alimentação, monumentos, música, jogos,
sociedade) promovendo a partilha, promover o envolvimento de crianças com diferentes backgrounds com vista a um
objetivo comum e desenvolver o pensamento crítico.
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6.FINANCIAMENTOS
E PARCERIAS

6.1. Acordos e Protocolos de Cooperação
Em 2020, o CPR contou com o apoio financeiro das seguintes entidades:

- Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR);
- Ministério da Administração Interna, através do Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras (SEF).
Deu-se continuidade aos seguintes Acordos de Cooperação:
- Acordos de Cooperação Atípico e Típico com o Instituto de Segurança Social,
I.P., através do Centro Distrital de Segurança Social de Lisboa (CDSSLx) e com a
DRELVT;
- Acordo de Cooperação com o Instituto de Emprego e Formação Profissional
(IEFP);
- Protocolos de Colaboração com as Câmaras Municipais de Lisboa, Loures e
Amadora.
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FINANCIAMENTOS E PARCERIAS
6.2. Listagem de projetos
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7.RECURSOS
HUMANOS
Distribuição Demográfica

A 31 de dezembro de 2020, os recursos humanos do CPR distribuíam-se da seguinte forma:

Espaço A Criança
18.4%

Sede
23%

Masculino
27.6%

CAR2
14.9%
CACR
17.2%

CAR1
26.4%

Feminino
72.4%

Em 2020, o CPR contou ainda com o contributo valioso de voluntários/as e estagiários/as.,
que, de forma abnegada, dedicaram o seu tempo ao apoio de requerentes e refugiados.

A TODAS / TODOS MUITO OBRIGADA!
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RELATÓRIO ANUAL

2020

"O atual momento também demonstrou que é
possível reestruturar, potenciar e criar novos
recursos (…) Não se trata de uma missão fácil,
mas o CPR está empenhado em concretizar
soluções."

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

