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“A INTEGRAÇÃO É UMA EXPERIÊNCIA MUITO 
SUBJETIVA E É MUITO IMPORTANTE SABERMOS DISTO 
DESDE O ÍNICIO. EU TIVE UMA EXPERIÊNCIA FÁCIL MAS 
NEM TODAS AS PESSOAS O TÊM E TUDO DEPENDE DE 
QUANTO ESFORÇO SE COLOCA NA INTEGRAÇÃO E EM 
QUE CONTEXTO É QUE ACONTECE.” 
  
Vim para Portugal em 2014 através do programa 
de bolsas da Plataforma Global para Estudantes 
Sírios, criada pelo ex-presidente Jorge Sampaio. 
Chegar a Portugal foi mesmo uma coincidência, 
porque me tinha candidatado a outras bolsas na 
Holanda e nos EUA, mas não foi possível. O 
processo de inscrição e a sua verificação demorou 
vários meses devido ao grande volume de 
inscrições. Mas um dia responderam-me a dizer 
que tinha cinco dias para estar em Portugal. 
Trataram da viagem e de tudo o resto e só quando 
fui admitido é que ampliei os meus conhecimentos 
sobre Portugal, porque antes só tinha informações 
básicas. É engraçado como a vida te leva para 
onde menos esperas. 
Naquele ano, cerca de 40-50 alunos foram 
admitidos e a Plataforma tratou de tudo. Eles 
apoiaram-nos muito com tudo, como por exemplo, 
serviços de saúde, as finanças ou cursos de 
Português. Reuniões periódicas eram organizadas 
para verificar como os alunos estavam a integrar-
se. O programa teve tanto sucesso que continua a 
trazer alunos todos os anos.  
A minha experiência de integração foi 
definitivamente muito bem-sucedida, mas estou 
bem ciente de que diferentes tipos de vistos 
significam diferentes tipos de integração. Eu 
integrei-me facilmente porque tive bastante apoio 
mas também porque era jovem, falo fluentemente 
inglês e tenho estudos académicos. Além disso, a 
Universidade providenciou-me com uma rede 

social onde fiz amigos, conheci a minha namorada 
e eventualmente levou-me a conhecer professores 
e a ter um emprego. Tive a sorte de ter um grupo 
social coeso e sólido para me apoiar. Esta base é 
precisa para te ajudar e para conheceres cada 
elemento da sociedade.  
Às vezes, os refugiados ficam entre seis meses a 
um ano no limbo, à espera pelos seus documentos 
e outros assuntos. Isto impacta muito a sua 
integração porque perdem o ímpeto e a motivação 
para se integrarem na sociedade. Quanto mais 
rápida e menos burocrática for a integração, 
melhor. Porque a burocracia é uma das principais 
dificuldades em Portugal.  

É por isso que o patrocínio privado é um conceito 
muito bom porque o patrocinador, na verdade, 
seria o responsável pela maior parte destas coisas.  
Encontrei uma oportunidade de trabalho na 
Holanda, mas Portugal está no centro das minhas 
visões de futuro. Agora apercebo-me de quantas 
coisas tomei por garantido em Portugal e quero 
muito voltar. 

 

“SE SE COMEÇAR A INTEGRAÇÃO DA 
FORMA CORRETA, GRADULAMENTE TUDO 
SE ENCAMINHARÁ FACILMENTE, MAS SE 
SE COMEÇAR DE FORMA ERRADA ENTÃO 

TODO O PROCESSO SE DESENCARRILHA E 
ISSO É UM PROBLEMA.” 


