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O ACIDI, I.P.

• 1995- Criação do cargo de Alto Comissário para a
Imigração e Minorias Étnicas.

• 2002- Criação do ACIME (Alto Comissariado para a
Imigração e Minorias Étnicas) enquanto estruturaImigração e Minorias Étnicas) enquanto estrutura
interdepartamental de apoio e consulta do Governo em
matéria de imigração e minorias étnicas e na dependência
directa do Ministro da Presidência.

• 2007 (Junho)- ACIME passou a ter uma nova designação –
ACIDI (Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo
Intercultural) e a forma jurídica de I.P. (Instituto Público).



MISSÃO DO ACIDI, I.P.

O ACIDI, I.P., tem por missão colaborar na
concepção, execução e avaliação das políticas
públicas, transversais e sectoriais, relevantes para a
integração dos imigrantes e das minorias étnicas,integração dos imigrantes e das minorias étnicas,
bem como promover o diálogo entre as diversas
culturas, etnias e religiões.



DIFICULDADES DE INTEGRAÇÃO DE 
IMIGRANTES

� Comunicação (desconhecimento da língua

portuguesa);

� Desconhecimento de hábitos e normas culturais;� Desconhecimento de hábitos e normas culturais;

� Desconhecimento da lei – direitos e deveres;

� Situação de isolamento (longe da família);

� À mercê das “redes de imigração” e de algumas

entidades patronais...



DESAFIOS PERANTE A IMIGRAÇÃO…

� Acolher com afecto;

� Promover a integração, num quadro de

interculturalidade;interculturalidade;

� Garantir igualdade efectiva de direitos e deveres

no acesso ao trabalho, à habitação, à saúde, à

educação, à cultura…
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CRIAR SOLUÇÕES PARA RESOLVER PROBLEMAS
• CNAI - Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante

Lisboa
(desde 16/Mar/04)

Porto
(desde 23 Março 04)

Faro 
(desde 3 Abril 09)

• Como nasceu a ideia?
� Observação da realidade vivida pelos imigrantes:

� Dispersão dos Serviços Públicos;

� Pouca coordenação entre serviços;

� Especificidade dos problemas dos imigrantes;

� Problemas de comunicação (língua);

� Sucesso das Lojas do Cidadão;



Objectivos do CNAI

a) Dar uma Resposta Integrada aos
problemas que se colocam ao cidadão
imigrante:
– Investimento numa real parceria, com vários– Investimento numa real parceria, com vários

serviços num mesmo local, com partilha de
informação, com base num mesmo sistema
informático;

b) Ser uma instituição inovadora, flexível e
com capacidade de resposta rápida;



c) Com focagem total nas necessidades dos 
cidadãos imigrantes:

– Organização dos serviços em função das  
necessidades dos nossos clientes;

– Escolha das instituições em função das 
necessidades dos clientes;necessidades dos clientes;

– Constante optimização dos processos, com 
consequente diminuição dos tempos de 
espera;

– Criação de equipas multiculturais, 
especializadas e motivadas;



d) Aproximação da Administração Pública 
aos cidadãos imigrantes

• Aposta em mediadores 
sócio-culturais, com 
presença de 10 presença de 10 
nacionalidades 
diferentes:

•Facilidade 
linguística;

•Proximidade 
cultural;

•Proximidade aos 
problemas; 



Instituições no CNAI

• Ministério da Administração Interna - Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras;

• Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social-
Autoridade para as Condições do Trabalho e 
Segurança Social;Segurança Social;

• Ministério da Educação;
• Ministério da Saúde;
• Ministério da Justiça- Extensão da Conservatória 

dos Registos Centrais;



Benefícios do CNAI para as 
Instituições

• Interacção entre instituições permite uma maior
celeridade na resolução dos processos;

• Optimização de Processos e entre-ajuda
institucional;institucional;

• Circulação de Informação entre instituições facilitada
– Diminuição da probabilidade de erro;

• Partilha de preocupações e criação de roteiros mais
eficazes;

• Partilha de um espírito;



Gabinetes de Apoio
• Gabinete de Apoio Jurídico;

• Gabinete de Apoio ao

Reagrupamento Familiar;

• Gabinete de Apoio ao Emprego 
e Empreendedorismo;

• Gabinete de Apoio à Habitação;• Gabinete de Apoio à Habitação;

• Gabinete de Apoio ao Imigrante 
Consumidor; 

- Gabinete de Apoio à 
Qualificação

- Linha Telefónica SOS Imigrante; 

- Serviço de Tradução Telefónica;

- Gabinete de Apoio Social;



Gabinete de Apoio Social 
(GAS)



• Pedido
• Situação legal
• Avaliação socioeconómica 
• Agregado familiar 
• Área de residência • Área de residência 
• Plano Individual de 
Acompanhamento e Integração 
• Consolidação de um Trabalho em 
Rede 



Imigrante com situação documental
irregular

• Regularização (Lei n.º 29/2012 de 09 de agosto // Lei 

n.º 37/2006 de 09 de agosto)

• AlojamentoAlojamento
• Alimentação/Vestuário/Apoio 
medicamentoso
• Segurança Social
• OIM (Candidatura ao Programa de Retorno Voluntário)



Imigrante com situação documental 
regular

• Renovação do Título/Cartão de Residência 
(Lei n.º 29/2012 de 09 de agosto// Lei n.º 37/2006 de 09 de agosto)

• Articulação/Sinalização Técnica de • Articulação/Sinalização Técnica de 
Serviço Social da área de residência 
• Resposta



Imigrante com situação documental 
regular

• Segurança Social:

- Regime não contributivo: RSI, Abono de família pré-- Regime não contributivo: RSI, Abono de família pré-

natal, Abono de família para crianças e jovens, Subsídio 
parental e Pensões Sociais (nacionais, cidadão comunitário ou 
países com acordos)

- Regime contributivo: os referidos e acresce Desemprego, 

Baixas médicas, Pensões (invalidez/velhice)



Obrigada pela vossa atenção!

goncalo.salgado@acidi.gov.pt
ludmila.donoaga@acidi.gov.pt ludmila.donoaga@acidi.gov.pt 
mariana.melentii@acidi.gov.pt


