MAPEAMENTO NACIONAL:
O Contributo dos Refugiados Para um Processo de
Integração Eficaz
FASE I | julho 2020 - abril 2021

O projeto, promovido pelo ComParte com o apoio do Alto Comissariado das Nações
Unidas para os Refugiados, incidiu na auscultação das experiências de acolhimento e
integração de refugiados e requerentes de asilo em vários municípios do país. A Fase I
(julho a dezembro 2020) foi implementada nos municípios de Guimarães, Castelo
Branco, Coimbra e Sintra. Contámos com o contributo dos Prós da Integração
enquanto agentes ativos no desenvolvimento das estruturas que os acolhem, através
da recolha das suas experiências e recomendações e respetiva partilha diretamente
com decisores e profissionais locais e nacionais, contribuindo para o desenho de
processos de integração mais eficazes e inclusivos.
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PONTOS-CHAVE PARA A INTEGRAÇÃO:
Sermos reconhecidos
Conhecermos o que se passa à nossa volta
Termos pilares estáveis (língua, trabalho, casa, escola, saúde)
Termos uma rede de segurança
Termos oportunidades para nos valorizarmos

comparte.pt/recursos/
#integração

Contribuirmos e fazermos parte

Decisores
Profissionais

"As sugestões dadas pelos Prós fizeram-me perceber que
tenho que estar mais atenta e ouvir mais os nossos
refugiados no que diz respeito às suas necessidades e
dificuldades."

"Foi muito interessante, um momento de aprendizagem pelo
novo olhar que a experiência proporcionou."
"Uma avaliação completa das necessidades dos refugiados que
necessita imperativamente de ser tida em conta."
"Vem colmatar uma necessidade das instituições que por diversos
fatores nem sempre conseguem uma aproximação às pessoas, que
lhes permita compreender e responder às suas necessidades."
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"Estamos muito gratos por nos terem dado a oportunidade de
expressarmos a nossa opinião."
"Foi um pouco assustador, mas deu-me a chance de falar sobre os meus
problemas, desafios e dificuldades."
"Conversa aberta sobre a realidade real."
"Ouviram-nos e isso é bom."
"Este encontro foi um vislumbre de esperança para mim."
"Espero que as nossas propostas sejam cumpridas, que tudo o que foi
referido neste encontro seja tido em consideração e se concretize."

ENTIDADES ENVOLVIDAS:
Secretaria de Estado para a Integração e Migrações, Alto Comissariado para as Migrações, Alto Comissariado das Nações Unidades Para os Refugiados, Câmara
Municipal de Castelo Branco, Cáritas Interparoquial de Castelo Branco, Associação Amato Lusitano, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras - Delegação Castelo Branco,
Câmara Municipal de Coimbra, Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação Coimbra, Segurança Social - Delegação Coimbra, Caritas Diocesana de Coimbra, Câmara
Municipal de Guimarães - Programa Guimarães Acolhe, Santa Casa da Misericórdia de Guimarães.
www.comparte.pt | equipa@comparte.pt | facebook.com/fmr.comparte | instagram.com/comparte.fmr
Projeto promovido pela Fundação Maria Rosa, através da iniciativa ComParte, e co-financiado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas Para os Refugiados (ACNUR).

