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Agradecemos a todas as pessoas o interesse em
saber mais sobre  patrocínio comunitário de
refugiados!
 
Olá! Estamos muito contentes por estar a enviar a primeira newsletter sobre patrocínio
comunitário de refugiados em Portugal e pelo seu interesse em saber mais sobre este tipo
de iniciativa! Foram muitas as pessoas que nos contactaram demonstrando interesse em
saber mais sobre o patrocínio comunitário e é com muita satisfação que inauguramos a
abertura desta via de comunicação com todos os interessados!

Notícias

Seguem as últimas notícias sobre o acolhimento, a integração e o patrocínio
comunitário de refugiados.

Realizado o primeiro evento sobre patrocínio comunitário que
reuniu organizações da sociedade civil internacionais e
portuguesas

O evento “Boas Práticas de Patrocínio Comunitário para
Organizações da Sociedade Civil”, o primeiro encontro
das organizações da sociedade civil que têm interesse e
trabalham no âmbito do patrocínio comunitário na
Europa, realizou-se via online no dia 17 de junho.
O  encontro reuniu os principais atores no desenho e
implementação de programas de patrocínio comunitário
a nível internacional. 

https://mailchi.mp/4fcfaf1b0678/comunidade-newsletter-1?e=[UNIQID]


 
Saiba mais...

Tertúlia "Patrocínio Comunitário: o Futuro da Integração de
Refugiados?" junta técnicos, especialistas, refugiados e a
sociedade civil 

O primeiro evento sobre patrocínio comunitário em
Portugal  decorreu no dia 23 de setembro,
juntando  especialistas, técnicos, refugiados e muitos
interessados, para falarem  sobre estes programas. O
evento abriu portas para o debate sobre o patrocínio
comunitário de refugiados,  explorando iniciativas
comunitárias inspiradoras, assim como  reflexões
valiosas para o desenho e implementação destes
programas.
 
Veja a gravação

Análise preliminar revela grande interesse da população em
se envolver em iniciativas de patrocínio comunitário

A análise preliminar levada a cabo pelo CPR, demonstra uma grande abertura e interesse,
por parte da população em Portugal, em iniciativas de patrocínio comunitário de
refugiados. A análise revela que uma boa parte da população (40,9%) sabe o que é este
tipo de iniciativas, sendo que a grande maioria (94%) considera importante e muito
importante o seu desenvolvimento. Uma larga fatia (84%) dos inquiridos demonstrou
igualmente algum ou muito interesse em fazer parte deste tipo de programas. 
 
Veja o infográfico

As iminentes consequências da retirada das tropas ocidentais
do Afeganistão após 20 anos de ocupação 

A tomada de Cabul pelas forças talibãs, com a retirada dos E.U.A. em progresso, anuncia
o exacerbar de conflitos, violência e perseguições alvejando a grande maioria dos cerca
de 38 milhões  de habitantes no país. A escalada de uma das maiores e mais
prolongada  crise humanitária, que dura há mais de 40 anos,  é iminente. Levando ao
deslocamento forçado de milhões de pessoas e  intensificando os fluxos de entrada de
pessoas nos vizinhos Paquistão e Irão (que contam com 90% dos refugiados afegãos),
assim como na Europa. É, pois, urgente que as nações europeias e ocidentais se
organizem, colaborando na retirada e acolhimento de pessoas em risco, nomeadamente

https://cpr.pt/realizado-o-primeiro-encontro-das-ongds-sobre-o-patrocinio-comunitario-em-portugal/
https://www.youtube.com/watch?v=DHrL5v2NNzE
https://cpr.pt/wp-content/uploads/2021/07/Infografico_Inquerito.pdf
https://pt.euronews.com/2018/07/25/40-anos-de-instabilidade-no-afeganistao
https://www.unhcr.org/ir/refugees-in-iran/


mulheres, crianças e todos os que auxiliaram o trabalho das forças ocidentais no país
durante anos. 
 
Saiba mais...

A Convenção de 1951 sobre o Estatuto de Refugiado celebrou
70 anos

O espírito e os princípios fundamentais da Convenção de Genebra sobre Refugiados são
mais urgentes que nunca. A Convenção foi assinada no rescaldo da 2ª Guerra Mundial
que levou à deslocação forçada de milhões de pessoas.  A Convenção reconhece a
proteção dos indivíduos, estabelecendo direitos e liberdades, assim como os parâmetros
de tratamento e de proteção de refugiados e requerentes de asilo. 
A Convenção continua a proteger pessoas, mas a realidade é brutalmente diferente de há
70 anos atrás. Atualmente existem mais de 82 milhões de pessoas que foram forçadas a
fugirem das suas casas devido a conflitos, perseguições, tortura e violações aos direitos
humanos, contando com mais um recorde histórico de mais de 26 milhões de refugiados.
Historicamente as guerras entre nações eram responsáveis  pela  fuga massificada de
pessoas,  hoje, são os conflitos internos que causam a maioria dos refugiados. As
deslocações forçadas são hoje um fenómeno a longo-termo, contando com uma média de
20 anos para os refugiados, sendo que apenas 1% conseguem ser reinstalados todos os
anos.  Em 2020, 86% dos refugiados eram  acolhidos em países considerados em
desenvolvimento, muitos também assolados por violência e falta de condições.
Igualmente, no mesmo ano,  apenas 22  países estavam incluídos nos mecanismos de
reinstalação. As políticas repressivas de muitos países  e as violações aos direitos de
refugiados e requerentes obscurecem as políticas de asilo e as tentativas de atenuação e
resposta. É pois urgente uma solução duradoura que partilhe responsabilidades, através
de vias complementares de admissão e de acolhimento de refugiados. 
 
Veja o video 

Atleta refugiado em Portugal integrou equipa olímpica
composta por refugiados em Tóquio 

A equipa olímpica a  representar refugiados e apátridas, através do ACNUR, nos Jogos
Olímpicos de Tóquio foi composta por 29 atletas a competir em 12 categorias. Entre eles
estava  Dorian Keletela, congolês de 22  anos a viver em Lisboa, que disputou  a
competição dos 100 metros e quebrou o seu recorde pessoal, ao chegar em primeiro na
sua série.  
Os conflitos e a violência crescentes no Congo vitimaram  os pais de Dorian  que foram
assassinados quando tinha 11 anos.  A sua  tia enviou-o  para Portugal  quando tinha 17
anos, onde pediu asilo. Quando chegou, Dorian passou mais de um ano na  Casa  de
Acolhimento para Crianças Refugiadas do CPR, onde teve a possibilidade de integrar o
programa Viver o Futuro - Abraçar o Desporto, promovido pelo Comité Olímpico de

https://www.unrefugees.org/news/afghanistan-refugee-crisis-explained/
https://www.unhcr.org/en-us/statistics/unhcrstats/60b638e37/global-trends-forced-displacement-2020.html
https://www.unhcr.org/en-us/statistics/unhcrstats/60b638e37/global-trends-forced-displacement-2020.html
https://ec.europa.eu/echo/what-we-do/humanitarian-aid/refugees-and-internally-displaced-persons_en
https://ec.europa.eu/echo/what-we-do/humanitarian-aid/refugees-and-internally-displaced-persons_en
https://www.unhcr.org/resettlement.html
https://www.unhcr.org/resettlement-data.html#_ga=2.187201002.375218402.1628455035-1041912915.1623252168
https://youtu.be/7tW12paku9w
https://olympics.com/ioc/refugee-olympic-team-tokyo-2020


Portugal, através do Sporting Clube de Portugal. Atualmente, integra o programa de
Bolsas para Atletas Refugiados do Comité Olímpico Internacional.
 
Saiba mais...

Histórias de Patrocínio Comunitário

Partilhamos histórias de refugiados, patrocinadores, projetos e organizações
que estão por detrás de iniciativas de patrocínio comunitário. Descubra a desta
edição!

DIABY ABDOURAHAMANE

Diaby fugiu da Costa do Marfim e chegou a Portugal em
2007. Quando fala da sua integração no país sublinha a
importância dos contactos e das ligações com os
portugueses, que conseguiu graças ao grupo de teatro
do CPR:  RefugiActo. Reconhece que há falhas no
processo de integração, colocando a sensibilização e a
formação, tanto da população como dos refugiados,
como elementos essenciais. O patrocínio comunitário é,
para Diaby, uma solução que pode colmatar estas
falhas, mas sublinha que a seleção das pessoas
envolvidas tem de ser muito bem feita. Se tivesse
podido escolher, gostaria de ter sido acolhido através
deste tipo de programas mas confessa que não gostava
de ficar noutro lugar senão Lisboa, pois gosta muito da
cidade!   
 
Saiba mais...

Agenda

15 Out - 9 Nov 
e-Curso "Ensino-aprendizagem em 

Contextos Multiculturais"
 

Inscreva-se

https://olympics.com/ioc/olympic-solidarity-athletes
https://olympics.com/en/featured-news/dorian-keletela-olympic-100m-sprint-hopeful-refugee
https://www.facebook.com/refugiacto/
https://cpr.pt/wp-content/uploads/2021/08/Estudo-de-Caso_-Perspetiva-Refugiado_1.pdf
http://e-cpr.pt/eacm


Recursos

COVID-19 and the State of Global Mobility in 2020. 

Community and Private Sponsorship – summary of the global state of knowledge.

Community Sponsorship, the Pact and the Compact: Towards Protection Principles.

Digital Inclusion of Refugees Resettling to Canada: Opportunities and Barriers.

Integration of migrants in middle and small cities and in rural areas in Europe.

Resettling Refugees through Community Sponsorship: A Revolutionary Operational

Approach Built on Traditional Legal Infrastructure.

Solutions Strategy for Afghan Refugees: Enhancing Resilience and Co-Existence
through Greater Responsibility-Sharing.  
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Para mais informações contacte patrocinio.comunitario@cpr.pt 
 

O nosso endereço é 
Quinta do Pombeiro, Casa Senhorial Norte Azinhaga do Pombeiro, s/n 1900-793 Lisboa, Portugal 

 
Caso não pretenda receber comunicações poderá, a qualquer momento, cancelar a sua subscrição aqui. 
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