
AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO 

ASILO & REFUGIADOS 
Fotografia da capa:
Centenas de refugiados e migrantes a bordo de um barco de pesca são 
retratados momentos antes de serem resgatados pela Marinha italiana, como 
parte de sua operação Mare Nostrum, em junho 2014. © The Italian Coastguard / 
Massimo Sestini



“O caminho pela frente é desafiante, mas espero 

que - trabalhando com governos, sociedade civil, 

e outros parceiros – façamos progressos no 

sentido de garantir a proteção internacional e a 

melhoria das condições de vida de milhões de 

refugiados, deslocados internos e apátridas”.

Filippo Grandi, Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados

- 4 de janeiro de 2016 -
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Em que consiste a proteção internacional aos refugiados?

A ação por parte da comunidade internacional, fundada no Direito

Internacional, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de

uma categoria específica de pessoas que se encontram fora do seu país

de origem, não beneficiando da sua proteção: os refugiados.

Normalmente, os cidadãos procuram junto das autoridades do país de

origem a garantia e proteção dos seus direitos, incluindo a sua segurança

física.

A proteção internacional torna-se necessária quando essa proteção

nacional não existe, porque o país de origem não quer, ou não pode,

proteger aquela pessoa.

A comunidade internacional tem então o dever de reconhecer essa

situação de facto, garantindo a proteção internacional como um

substituto temporário à proteção nacional.
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Exercício prático

Rapaz

Malawi

Estudante universitário de jornalismo

Jornalista freelancer e blogger

Homossexual

Família abastada

Passaporte falsificado



Caso Prático

FRANCIS trabalha como técnico numa empresa de montagem

de automóveis. É simpatizante de um sindicato considerado

ilegal pelas autoridades. Os sindicatos são considerados
agrupamentos de opositores ao governo, pelo que são proibidos.

Alguns dos colegas de escola e amigos de FRANCIS são membros

do partido da oposição. FRANCIS já distribuiu panfletos desse

partido. Todavia, como a sua mulher ficava preocupada, há 3

anos que FRANCIS abandonou a sua participação nessas

atividades.

No ano passado, um dos seus amigos foi preso e nunca mais foi

visto. FRANCIS nunca foi chamado para interrogatório. Decidiu

fugir, quando um familiar lhe enviou informação acerca de

oportunidades de trabalho no estrangeiro. A sua mulher e filhos

permaneceram no país de origem, enquanto aguardam novos

desenvolvimentos.



Pedir proteção: procedimento e documentação

FASES

DOCUMENTO PRAZO VALIDADE DIREITOS

1ª TRAMITAÇÃO 

ACELERADA/ FASE 

DE 

ADMISSIBILIDADE

Declaração 

comprovativa do 

pedido de 

proteção 

internacional

3 dias após registo 

pelo SEF

45 dias, renovável Inscrição provisória no 

Centro de Saúde válida 

por 45 dias e isenção de 

taxas 

moderadoras/filhos 

menores e MNAS acesso 

sistema ensino 

2ª INSTRUÇÃO

Recibo 

comprovativo/ 

ARP

Após Admissão do 

pedido pelo SEF

6 meses, renovável Acesso ao SNS/Acesso 

ao mercado de 

trabalho/ ensino e 

formação profissional 

3ª

DECISÃO

Autorização de 

Residência 

Beneficiário do 

Estatuto de 

Refugiado

Após decisão final 5 anos; renovável após 

análise.

Acesso a sistemas de 

educação/saúde e 

emprego em igualdade 

de circunstâncias com 

cidadãos nacionais.

Autorização de 

Residência 

Beneficiário de 

Proteção 

Subsidiária

Após decisão final 3 anos; renovável após 

análise.

Acesso a sistemas de 

educação/saúde e 

emprego em igualdade 

de circunstâncias com 

cidadãos nacionais



Recolocação/ Reinstalação: Quadro Comparativo

RECOLOCAÇÃO
A recolocação consiste na transferência de 

requerentes entre Estados-Membros da União 

Europeia, como medida de solidariedade entre 

estes para aliviar os sistemas de asilo mais 

sobrecarregados. Depende de acordo entre os 

Estados-Membros e o requerente.

REINSTALAÇÃO
Consiste na seleção e transferência de 

refugiados, quando a sua integração num 

primeiro país de asilo é impossível, para um 

segundo país, que aceita acolhê-los e 

conceder-lhes um direito de residência 

permanente.

FASE 1 Agenda Europeia para a Migração 

define quotas para Estados-

membros da UE

ACNUR identifica refugiados 

elegíveis

FASE 2

Indivíduos identificados em hotspots

na Grécia e na Itália pela EASO, 

Frontex, Europol e oficiais de 

ligação dos Estados

ACNUR submete processos a 

países com programas de 

reinstalação

FASE 3 Requerente recolocado em Estado-

membro da UE

Novo país de asilo toma decisão e

refugiados são reinstalados no 

segundo país com direitos inerentes 

ao estatuto

A 15 de Junho de 2016, tinham sido recolocados cerca de 1500 requerentes em diversos 
Estados-Membros, dos quais 379 vieram para Portugal. 



Em resumo

Requerente 
de proteção 
internacional

Pedido 
espontâneo

Recolocado

Beneficiário 
de proteção 
internacional

Refugiado

(Reinstalado)

Proteção 
subsidiária



Caso Prático I

O sr. John, requerente de protecção internacional em Portugal,

deseja que a sua mãe, idosa a viver em Damasco, venha viver

para Portugal.

Será possível?

Caso Prático II

A sra. Fatima, refugiada reconhecida em Portugal, pretende

requerer o reagrupamento familiar do seu marido e dois filhos

menores.

Qual será a entidade responsável pelo processo? De que
documentos necessita?

Reagrupamento familiar



II. Agenda Europeia da Migração

Momentos-chave:

Maio 2015 Adoção da Agenda Europeia da Migração 

Junho a 

Agosto 2015

Segundo a OIM, mais de 3000 pessoas chegam diariamente à 

Grécia e Itália

Setembro 

2015

A morte de Aylan Kurdi agita a Sociedade Civil Europeia

Setembro 

2015

Áustria e Alemanha respondem à crise abrindo as suas 

fronteiras

Setembro 

2015

A 23 de Setembro, Portugal aceita, solidariamente com 27 

Estados-Membros da União Europeia, acolher 4574, ao longo 

de dois anos, dos 160 000 recolocados.



II. Agenda Europeia da Migração

Momentos-chave:

Outubro 

2015

Primeiros 19 recolocados transferidos de Itália para a Suécia.

Novembro 

2015

Muito timidamente, começa a recolocação de refugiados a 

partir da Grécia.

Dezembro 

2015

Primeiros 24 refugiados recolocados chegam a Portugal 

vindos da Grécia e da Itália.

Fevereiro 

2016

O Primeiro-Ministro português mostra disponibilidade para 

acolher 10.000 refugiados ao longo de dois anos.

Março 2016 A chegada de refugiados recolocados a Portugal acelera. 

Até dia 15 de Março, chegaram 150 pessoas.

Março 2016 Na Cimeira UE-Turquia, a 7 de Março, aprova-se um plano 

conjunto. Cada refugiado reenviado para a Turquia será 

compensado pela reinstalação de outro em território 

europeu. A Turquia receberá, da UE, €6 mil milhões em três 

anos.



II. Agenda Europeia da Migração

A Agenda Europeia da Migração tem como objetivo fazer face aos 

desafios em matéria de migração, sendo as principais medidas:

• Recolocação de refugiados a partir da Grécia e da Itália;

• Reinstalação de 20 000 pessoas oriundas de países terceiros 

em parceria com o ACNUR;

• Um plano de ação da UE contra o tráfico de migrantes e o 

reforço das operações navais de busca e salvamento 
(“Triton”);

• Orientações sobre a recolha de impressões digitais após a 

chegada para garantir a eficácia do Sistema Europeu 
Comum de Asilo;



II. Agenda Europeia da Migração

O Acordo União Europeia-Turquia, assinado a 18 de Março de 2016, prevê 

as medidas seguintes:

• Todos os migrantes em situação irregular, chegados ao 

território grego provenientes da Turquia após 20 de Março de 

2016, serão forçados a regressar ao território turco;

• Todos os migrantes em território grego serão registados e os 

seus pedidos de asilo serão processados;

• Por cada cidadão sírio forçado a regressar à Turquia, um 

cidadão sírio será reinstalado na União Europeia de acordo 

com os critérios de vulnerabilidade da ONU;

• A Turquia compromete-se a tomar medidas no sentido de 

impedir a abertura de novas rotas entre o seu território e a 

União Europeia.



II. Agenda Europeia da Migração - Portugal

Grupo de trabalho para a Agenda Europeia da Migração

O Despacho n.º 10041/A2015, de 3 de Setembro, cria o Grupo de Trabalho para a 

Agenda Europeia da Migração (http://www.refugiados.acm.gov.pt/).

Entidade coordenadora:
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

Entidades públicas integrantes:
Alto-Comissariado para as Migrações, Secretaria-Geral da Administração Interna, Ministério dos 

Negócios Estrangeiros, Direcção-Geral da Educação, Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, Direcção-Geral das Autarquias Locais, Instituto da Segurança Social, Direcção-
Geral de Saúde, Câmara Municipal de Lisboa, Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, 
Instituto para o Emprego e Formação Profissional

Sociedade civil:
União das Misericórdias, União das Mutualidades, Plataforma de Apoio aos Refugiados, Serviço 
Jesuíta aos Refugiados, Cruz Vermelha Portuguesa,, Confederação Nacional das Instituições de 
Solidariedade e Conselho Português para os Refugiados.



III. Plano Nacional para o Acolhimento e 

Integração de pessoas com necessidade de 

Proteção Internacional

Objetivos principais: 
1. Promover um acolhimento que restaure a

segurança, controlo e independência social,

económica e cultural dos refugiados, satisfazendo

as suas necessidades básicas;

2. Facilitar a comunicação e promover a integração

na sociedade de acolhimento.



III. Plano Nacional para o Acolhimento e Integração de 

Refugiados

REQUERENTE

Autonomiz
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social 
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entidade 
protocolad
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jurídico 
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Municípios ANMP

• Formalização 
da proposta 

ao ACM

• Avaliação da 
capacidade 
de resposta 

pelo SEF

• Formalização 
do apoio 
com o SEF

Membro PAR? Submete à PAR PAR submete

Membro Comissão 
Permanente do Sector 

Solidário?

Membro da UM?
UM/UMP/CNIS submete

Membro da UMP?

Membro da CNIS?

Não parceira PAR/CNIS Submete diretamente

3º Sector

III. Plano Nacional para o Acolhimento e Integração de 

Refugiados



Estabelecimento de 
equipas locais de 

referência

Formação técnica às 
equipas locais de 

referência

Seleção e atribuição de 
habitações equipadas a 

preços acessíveis, próximo 
de serviços (escolas, 
centros de saúde) e 

transportes

Identificação de parceiros 
com competências no 

domínio da saúde, 
educação, emprego e PLE; 

distribuição de 
responsabilidades

Chegada a Portugal
Boas vindas com receção 

no aeroporto (apoio 
intérprete)

Distribuição e 
encaminhamento para os 

locais
Acolhimento e integração

Monitorização e avaliação 
dos Planos de Acolhimento

III. Plano Nacional para o Acolhimento e Integração de 

Refugiados



IV. Promoção do Acolhimento e Integração de 

refugiados

1. Escala local

2. Guia local de acolhimento



IV. Promoção do Acolhimento e Integração de 

refugiados

1. Escala local

Acolhimento

Habitação

Orientação 
cultural

Orientação 
pragmática

Saúde 
(Serviços 
locais)

Educação 
(Serviços 

locais)

PLE

Emprego e 
formação 
profissional



IV. Promoção do Acolhimento e Integração de 

refugiados
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IV. Promoção do Acolhimento e Integração de 

refugiados



IV. Promoção do Acolhimento e Integração de 

refugiados

2. Guia local de acolhimento



IV. Promoção do Acolhimento e Integração de 

refugiados

Orientação pragmática local 

•Direitos e deveres

•ManutençãoHabitação

•Localização

•Modo de usarTransportes

•Alimentação

•Saúde

•Educação

•Emprego

Serviços



IV. Promoção do Acolhimento e Integração de 

refugiados

Orientação cultural local 

•História do país

•História localHistória

•Entorno geográfico

•MeteorologiaGeografia

•Gastronomia

•Outras informaçõesCultura

•Género

•Práticas

•Representações
Sociedade



V. Desconstruindo estereótipos: mitos e realidades 

sobre refugiados

As representações, obviamente, não são criadas por um
indivíduo isoladamente. Uma vez criadas, contudo, elas

adquirem uma vida própria, circulam, encontram-se,

atraem-se, repelem-se e dão oportunidade ao nascimento

de novas representações, enquanto velhas representações
morrem (Serge Moscovici, 2003).

© UNHCR/Andrew McConnell © UNHCR/Andrew McConnell



V. Desconstruindo estereótipos: mitos e realidades 

sobre refugiados

1. A Europa é o continente com mais 

refugiados?



V. Desconstruindo estereótipos: mitos e realidades 

sobre refugiados



V. Desconstruindo estereótipos: mitos e realidades 

sobre refugiados



V. Desconstruindo estereótipos: mitos e realidades 

sobre refugiados
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V. Desconstruindo estereótipos: mitos e realidades 

sobre refugiados

2. Os refugiados prejudicam a 

economia dos países de 

acolhimento?



V. Desconstruindo estereótipos: mitos e realidades 

sobre refugiados
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V. Desconstruindo estereótipos: mitos e realidades sobre 
refugiados
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Formação adicional

1. Curso Dirigido a Técnicos dos Municípios Portugueses: 

“Acolhimento e Integração dos Refugiados em Portugal”

2. Entidade responsável: Plataforma de Apoio aos Refugiados

3. Entidades formadoras: Serviço Jesuíta ao Refugiado; Faculdade 

de Educação e Psicologia da Universidade Católica 

Portuguesa; Escola Superior de Educação Paula Frassinetti; 

Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, IPLeiria; 

Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra; Centro 

de Investigação Interdisciplinar em Direitos Humanos, 

Universidade do Minho; Comunidade Islâmica

4. Temas: Acolhimento (presencial), Trauma e Saúde Mental na 

População Refugiada, Diálogo Intercultural, Questões de 

Género, Racismo e Xenofobia, A intervenção socioeducativa 

no âmbito dos Direitos Humanos, O Islão;

5. Regime: Blended learning

6. Calendário: 1ª edição –Junho; 2ª edição - Setembro



Mais informações

1. Grupo de Trabalho da Agenda Europeia da Migração:

http://www.refugiados.acm.gov.pt/
2. Agenda Europeia da Migração:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-

do/policies/european-agenda-migration/index_en.htm

3. Serviço de Estrangeiros e Fronteiras:

http://www.sef.pt/portal/v10/PT/aspx/legislacao/index.aspx?i

d_linha=4212&menu_position=4134#0

4. Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados:

http://www.unhcr.org
http://www.refworld.org

http://www.refugiados.acm.gov.pt/
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/index_en.htm
http://www.sef.pt/portal/v10/PT/aspx/legislacao/index.aspx?id_linha=4212&menu_position=4134#0
http://www.unhcr.org/
http://www.refworld.org/


Contactos

Grupo de Trabalho da Agenda Europeia da Migração
Website: http://www.refugiados.acm.gov.pt/agenda-europeia-da-
migracao/

Endereço de correio eletrónico: refugiados@acm.gov.pt

Telefone: +351 218106191

Alto-Comissariado para as Migrações
Morada: R. Álvaro Coutinho, 14, 1150 - 025 Lisboa

Website: http://www.acm.gov.pt/inicio

Endereço de correio eletrónico: acm@acm.gov.pt

Telefone: +351 21 810 61 00

Conselho Português para os Refugiados
Morada: Quinta do Pombeiro, Casa Senhorial Norte, Azinhaga do Pombeiro, 
s/n, 1900-793 Lisboa

Website: http://www.cpr.pt

Endereço de correio eletrónico: geral@cpr.pt

Telefone: +351 21 831 43 72



Obrigada!


