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GUIMARÃES ACOLHE  
 
 

“É MAIS QUE UM TRABALHO, É UMA MISSÃO 
EM QUE ACABAMOS POR RECEBER MAIS DO 
QUE AQUILO QUE DAMOS, PODENDO FAZER 
A DIFERENÇA NA VIDA DAS PESSOAS”  
  

Cofinanciado pelo Fundo para o Asilo, Migração e 
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O Consórcio Guimarães Acolhe surge do 

imperativo humanitário em se associar ao esforço 
global, perante a agudização da crise humanitária 
sentida a partir de 2015. Neste sentido, o 
Município de Guimarães organizou-se e em 
colaboração com a Rede Social e o Conselho 
Português para os Refugiados (CPR) e criou o 
Guimarães Acolhe, com o objetivo de acolher e 
integrar refugiados, proporcionando condições de 
bem-estar e segurança a refugiados.   

O Guimarães Acolhe tem uma base 
comunitária, integrando entidades públicas e 
privadas, que permanecem envolvidas e 
dedicadas em todas as fases do processo.  

A ação estruturada para a integração de 
refugiados começa muito antes da sua receção, 
com diversas ações como o levantamento de 
necessidades, a formação de técnicos e 
envolvidos e a atribuição de equipas 
multidisciplinares de apoio e acompanhamento. O 
Consórcio dedica-se, igualmente, a realizar ações 
transversais de sensibilização e informação.  

O compromisso e o esforço concertado por 
parte de todas as instituições envolvidas permitiu, 
até ao momento, o acolhimento e integração de 
56 pessoas, incluindo 10 famílias, de 
nacionalidades diversas como eritreus, 
sudaneses, sírios, nigerianos e outras.   

O sucesso da ação do Guimarães Acolhe não é, 
porém, imune a desafios inerentes à inclusão 
como: processos demorados de legalização; a 
dificuldade de acesso tanto ao mercado de 
arrendamento como ao laboral, principalmente 
relativamente às mulheres; a discrepância entre 
baixos rendimentos e custos muito elevados; ou  

as dificuldades na aprendizagem do português 
(PLE) que se traduzem em impedimentos à 
comunicação e compreensão. Existem outras 
necessidades como: a gestão de expectativas, 
nomeadamente por parte dos técnicos; a parca 
sustentabilidade dos processos que finalizam o 
programa de apoio; assim como a falta de 
recursos, tanto humanos como financeiros, que 
entravam um  apoio mais focalizado.  

 
 

 
 
 
 
 
O Consórcio almeja a mitigação de tais 

questões, que pode passar pela profissionalização 
do serviço de acolhimento, assim como dos 
professores de PLE, que até ao momento são 
maioritariamente temporários ou voluntários; 
reforçar o ensino de PLE e o acesso a serviços de 
tradução; impulsionar projetos de capacitação e 
empoderamento, especialmente para mulheres; 
aumentar o apoio de saúde de proximidade; criar 
mais espaços e momentos de convívio e partilha; 
ou trabalhar as expectativas.  

A dedicação conjunta de todas as entidades do 
Guimarães Acolhe é a base do sucesso do seu 
trabalho, em que a comunicação, o intercâmbio 
entre equipas e o compromisso para a procura de 
soluções conjuntas, reforçam a 
complementaridade, deixando os envolvidos com 
grande admiração e orgulho em fazer parte deste 
Consórcio que representa “a riqueza do comum”. 

“Os Consórcios só se mantém ativos se 
houver comunicação e reuniões, 

apresentando resultados, necessidades 
e dificuldades, mobilizando todos para a 

procura de soluções conjuntas” 


