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Nota introdutória
pela MEERU
No MEERU Aproxima, as famílias de pessoas migrantes, 
refugiadas e requerentes de asilo e as Equipas de Proximidade 
(Voluntários) que as acompanham estabelecem relações de 
amizade, afeto e confiança. Estas relações, construídas no 
quotidiano partilhado, são horizontais e recíprocas.

Neste sentido, procuramos que a intervenção do MEERU 

APROXIMA favoreça a criação e cultivo desta relação bilateral e 

horizontal desde o primeiro momento, sendo os principais atores 

do projeto todos os membros da comunidade dinamizada pela 

MEERU: pessoas migrantes, refugiadas e requerentes de asilo e 

voluntários locais.

Ao longo deste Caderno, procuramos que fossem ouvidos todos 

os protagonistas do projeto, devolvendo os seus contributos à 

equipa técnica da MEERU e às Entidades de Acolhimento com 

quem o projeto é implementado em parceria.

Desafiamos todos os leitores deste caderno a assumirem como 

ponto de partida esta visão de horizontalidade e reciprocidade, 

de forma a alcançarem um entendimento pleno do MEERU 

APROXIMA.
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ComParte
O ComParte – Fundação Maria Rosa, enquanto iniciativa de 
âmbito nacional focada no envolvimento cívico e na transfor-
mação social, é movido pela ideia de que a experiência dos 
cidadãos pode informar e enriquecer as tomadas de decisão 
nos diferentes sistemas da sociedade.

Através de uma metodologia inovadora, desenvolvida em par-

ceria com a organização norueguesa ForandringsFabrikken, que 

privilegia as relações de confiança e reciprocidade enquanto 

chave para abrir espaços de colaboração e co-construção de 

soluções, o ComParte promove a participação dos cidadãos para 

que as políticas desenhadas sejam mais eficientes, eficazes e hu-

manas. Para tal, cria contextos para auscultação da experiência 

dos beneficiários e para a sua colaboração com profissionais e 

decisores, através da partilha do seu conhecimento e recomen-

dações. Acredita numa sociedade que funciona no seu melhor 

quando integra estes olhares diferentes e complementares, pro-

pondo-se a ser uma ponte entre cidadãos, profissionais e deci-

sores de cada sistema.

Esta metodologia, inspirada na investigação-ação participati-

va, envolve as seguintes etapas: 1) criação de relações de con-

fiança com os atores-chave que compõem o sistema (benefi-

ciários, profissionais, decisores); 2) recolha e sistematização da 

experiência e recomendações dos beneficiários do sistema; 3) 

partilha e disseminação do conhecimento e recomendações 

dos beneficiários com profissionais, decisores e sociedade civil; 

4) integração deste conhecimento na tomada de decisões; e 5) 

colaboração e co-construção de políticas públicas e/ou da sua 

legislação, no que concerne à melhoria e à atualização do fun-

cionamento do sistema.

Para além da área da Integração de Refugiados, a área de atua-

ção do ComParte estende-se ao sistema de Educação e Juven-

tude em Portugal, no qual os jovens contribuem com as suas 

recomendações para informar decisores e profissionais, a partir 

da sua experiência enquanto alunos e jovens em Portugal.
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Através do ComParte & Integração, pretendemos contribuir 
para a contínua melhoria do processo de acolhimento e inte-
gração daqueles que encontram refúgio em Portugal, criando 
contextos onde a experiência e conhecimento destas pessoas 
são partilhados com os decisores e profissionais responsáveis 
pelo seu acolhimento e integração no país.

Desde 2016, já foram ouvidos mais de 300 refugiados no âmbito 

do ComParte & Integração e foram publicados seis Cadernos que 

reúnem o Conhecimento dos Prós. Foram realizados vários en-

contros com decisores-chave, nomeadamente com a Secretaria 

de Estado para a Integração e Migrações, com o Alto Comissaria-

do Para as Migrações (ACM), com a direção do Serviço de Estran-

geiros e Fronteiras (SEF), com o Alto Comissariado das Nações 

Unidas para os Refugiados (ACNUR), com a Secretaria de Estado 

para a Cidadania e a Igualdade (SECI), com a equipa do Plano Mu-

nicipal de Acolhimento de Refugiados em Lisboa (Câmara Muni-

cipal de Lisboa, CRESCER, Serviço Jesuíta aos Refugiados), com 

o consórcio “Guimarães Acolhe” liderado pela Câmara Municipal 

de Guimarães e com a Câmara Municipal de Castelo Branco.

1 Refugiados, beneficiários de proteção subsidiária e requerentes de asilo serão denominados,
como simplificação, por “refugiados” ao longo do documento.

ComParte & Integração

PRÓS Os Prós são especialistas em 

saber o que melhor funciona e o que 

pode ser transformado nos sistemas da 

sociedade a que pertencem, pela sua 

experiência enquanto utilizadores e par-

ticipantes. Os Prós da Integração são 

refugiados, beneficiários de proteção 

subsidiária e requerentes de asilo que, 

por terem vivido o processo de integra-

ção, sabem o que melhor funciona e o 

que pode ser transformado no sistema 

da integração de refugiados em Portu-

gal. O seu conhecimento pode enrique-

cer os processos de tomada de decisão.

DECISORES Os Decisores são especia-

listas numa área específica de interven-

ção e têm a responsabilidade de tomar 

decisões que visam a melhoria contínua 

das estruturas da sociedade, potencian-

do o bem-estar coletivo.

PROFISSIONAIS Os Profissionais são 

especialistas em trabalhar no terreno, 

responsáveis por acompanhar e dar 

resposta às necessidades dos benefi-

ciários e por implementar as medidas 

e políticas que visam o bom funciona-

mento das estruturas sociais.

11
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MEERU | Abrir Caminho
A MEERU | Abrir Caminho é uma ONGD portuguesa que surgiu 
em 2019, fruto da forte ligação da sua equipa ao acolhimento 
de pessoas refugiadas e migrantes em Portugal e na Grécia, 
assim como ao voluntariado nacional e internacional. 

Orientada por valores como a colaboração, o respeito, a acei-

tação, a proximidade, a autenticidade e o testemunho, a MEERU 

atua na área da integração de famílias migrantes e refugiadas no 

Norte de Portugal. Na MEERU, o espírito é de entrega, disponi-

bilidade e serviço, trilhando, desde cedo, um caminho de cuida-

do, planeamento, sonhos e aprendizagem. Assim, a MEERU tem 

como missão promover a coesão comunitária através do Diálo-

go e da Proximidade. Em cada passo deste caminho, o seu foco 

está nas pessoas com quem se cruza – as famílias, os voluntários, 

a equipa, os parceiros, os amigos. O seu principal projeto é o 

MEERU Aproxima, que contribui em grande medida para a inte-

gração das famílias refugiadas na zona norte de Portugal.

12

MEERU Aproxima
O projeto MEERU Aproxima nasce da premissa de que todos 
precisamos de vizinhos, amigos, família. Todos os dias, procu-
ra combater o isolamento social de famílias migrantes, refu-
giadas e requerentes de asilo, através da criação de relações 
de amizade, afeto e confiança entre estas famílias e pessoas 
locais das comunidades onde vivem. 

Durante um programa estruturado de 8 meses, a MEERU acom-

panha o percurso das Equipas de Proximidade (voluntários) 

junto das Famílias, com quem vão partilhando os desafios e as 

vitórias do dia-a-dia. No final, o objetivo é que as relações cria-

das sejam sólidas e genuínas para que permaneçam no tempo e 

se transformem num testemunho de como as relações huma-

nas podem ser Casa. O MEERU Aproxima é a vida partilhada e a 

constante procura de um Mundo com Lugar para Todos. 

13
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Prefácio pela MEERU
Escutar, refletir, dialogar e aprender requer o dom da paciên-
cia para cultivarmos cada um destes verbos na sua forma mais 
autêntica. Requer que os transformemos na prática, na ação 
a que cada um deles nos impele. Mas obriga-nos a mais do 
que isso. Obriga-nos a comprometermo-nos na construção 
de um mundo com lugar para todos, feito cada vez mais por 
todos. É a esta construção que vimos.

Para isso, partimos de um exercício de retrospetiva que nos con-

vida a registar para a posteridade a história do MEERU APROXI-

MA - do arranque, em 2020, até à publicação deste Caderno, em 

2022. Pela velocidade da corrida deste tempo, incorremos fre-

quentemente neste erro ingénuo de simplificarmos o tempo em 

momentos marcantes. Mas, entre estes marcos, estão muitos ou-

tros tempos: um processo de crescimento em que cada dia con-

ta. Ignorar um caminho que é feito de cada passo é esquecer mo-

mentos, gestos e palavras que dão forma ao MEERU APROXIMA.

Por isso, 2 anos depois do primeiro passo, e na humilde tentati-

va de materializar os tempos que unem os grandes momentos, 

quisemos que este processo se assemelhasse muito mais a um 

diário: uma história contada por dias, num ritmo entre o desaba-

fo, a inquietação e a esperança; num tom próximo, em páginas 

preenchidas de vulnerabilidade, mas que terminam sempre com 

planos para o dia seguinte.

Para este trabalho, contamos com os nossos companheiros e 

amigos do ComParte. Mais do que nos resultados e no méto-

do com que nos têm inspirado, encontramos na sua maneira 

de estar próxima e cuidada, a forma com que olhamos para o 

mundo. Foi assim que, desde o primeiro momento, numa tarde 

de julho de 2019 (ainda entre projetos da organização que es-

távamos a construir) nos acolheram em casa. E assim tem sido 

desde aí: entre ComPartes em Fusão, reuniões de brainstorming 

e partilhas de boas práticas, com os olhos postos num caminho 

de futuro partilhado.

15

Partindo deste exercício que nos situa no que está feito, este Caderno 

é essencialmente para o que está por fazer. Depois de ouvirmos a nos-

sa Comunidade de Famílias de Pessoas Migrantes, Refugiadas e Re-

querentes de Asilo e de Pessoas Voluntárias, este Caderno representa 

o compromisso da MEERU de refletirmos sobre os próximos passos 

do MEERU APROXIMA. Fazemo-lo assim, em jeito de diário, para ser 

lido pela nossa Comunidade e por todos os que se interessam pela 

missão da MEERU.

Para que o diário que vos falamos esteja a ser continuamente escrito, 

contamos sempre com o papel fundamental dos nossos parceiros – 

Universidade Católica do Porto e Instituto Padre António Vieira –, dos 

nossos co-financiadores Portugal Inovação Social, BPI e Fundação La 

Caixa – e dos nossos investidores sociais – Tintex Textiles, Familitex 

tecelagem, AAC Têxteis e Pedrosa & Rodrigues.

Ao longo deste Caderno poderão encontrar um gesto humilde e ge-

nuíno de auto-reflexão — da qual procuramos fazer prática quotidiana 

na MEERU.

Pela MEERU | Abrir Caminho e sempre com os olhos postos no futuro,

Pedro Amaro Santos e Isabel Martins da Silva
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O que vai encontrar 
neste Caderno
A convite da MEERU | Abrir Caminho, o ComParte foi ouvir 
várias famílias refugiadas residentes no Norte de Portugal, que 
são acompanhadas pelas Equipas de Proximidade do Progra-
ma MEERU Aproxima. Esta auscultação teve como propósito 
a realização de uma avaliação intercalar do Programa, mas 
rapidamente foi percebido que as partilhas recolhidas pode-
riam ter impacto a um nível mais macro. Ficámos, portanto, 
com uma série de ideias e recomendações que poderão, no 
futuro, contribuir como inspiração para o desenvolvimento 
de medidas de integração no sistema local e nacional, através 
da ativação da comunidade civil.

Este Caderno reúne experiências e recomendações das famílias 

participantes no Programa MEERU Aproxima, residentes nas ci-

dades de Viana do Castelo, Braga, Porto, Gondomar, Vila Nova de 

Gaia e São João da Madeira, recolhidas nos meses de novembro 

e dezembro de 2021, assim como dos voluntários que integram 

as Equipas de Proximidade que acompanham estas famílias.

Explorando em profundidade as experiências emocionais e a 

rede de suporte informal das famílias no momento da chegada 

a Portugal e ao longo dos primeiros meses, bem como a sua 

transformação até ao momento atual, foi assim possível reunir 

informação que traz pistas para ajudar a compreender o impacto 

que as Equipas de Proximidade do MEERU Aproxima têm no seu 

bem-estar e na sua integração.

Este documento está dividido em dois grandes capítulos. O pri-

meiro, “MEERU Aproxima-se dos Prós”, apresenta as partilhas das 

famílias refugiadas, partindo da relação emocional que têm com 

as Equipas de Proximidade, entendendo o impacto que têm na 

sua ligação a Portugal, o contributo para conhecerem o local 

onde vivem ou até o tipo de apoio dado que mais valorizam. Fala 

também das suas perspetivas em relação ao Programa, desde a sua 

duração, as atividades que fazem em conjunto com os voluntários e 

a promoção da sua autonomia.

Neste primeiro capítulo, será possível encontrar também experiên-

cias e recomendações relativas ao perfil do voluntário MEERU, re-

fletindo sobre a sua forma de estar, as suas idades e línguas faladas. 

Termina com o tema do envolvimento das próprias famílias refugia-

das no Programa, através do seu contributo em diferentes formatos.

O segundo capítulo, “MEERU Aproxima-se dos Voluntários”, tem 

uma abordagem diferente, acrescentando uma nova fonte de infor-

mação - a das pessoas voluntárias. Ainda que, inicialmente, o foco 

desta iniciativa fosse o contributo dos Prós da Integração para a me-

lhoria do Programa MEERU Aproxima e consequente inspiração para 

iniciativas a serem criadas, considerámos que a visão dos voluntários 

que compõem as Equipas de Proximidade seria um complemento 

essencial ao que se pretende pela tipologia do programa.

O segundo capítulo reúne assim partilhas sobre o que é ser volun-

tário MEERU, do ponto de vista dos próprios, e sobre o que os ajuda 

nesta missão de se tornarem voluntários. São trazidos temas como a 

capacitação, a gestão de expetativas ou ferramentas de informação. 

Este capítulo, apresenta também o que é fazer parte da comunidade 

MEERU, refletindo sobre a importância da composição das Equipas, 

a ligação entre várias gerações e o alargar dos horizontes para além 

destes atores. Termina com uma reflexão sobre o que é o MEERU 

Aproxima hoje e amanhã, pensando de que forma poderá crescer e 

impactar mais famílias.

É importante referir que o título deste Caderno, De Amigos para Ami-

gos, surge com base numa partilha de uma Pró da Integração que, 

referindo-se à relação estabelecida com os voluntários que acompa-

nham a sua família, afirmou: “It feels like friends to friends”2. Tornou-

-se título por ser uma expressão representativa de um dos temas que 

mais se destacou neste mapeamento das experiências das famílias 

com as Equipas de Proximidade. 

2 Do inglês, “sentimos ser de amigos para amigos”.
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Obrigado a
quem nos lê!
Obrigado por desejar conhecer a experiência e recomenda-
ções dos Prós da Integração sobre o acolhimento e integração 
em Portugal. Este Caderno pretende trazer uma nova leitura 
sobre o papel da comunidade civil e de Equipas de Proximi-
dade na integração de pessoas migrantes e refugiadas, partin-
do dos testemunhos e recomendações partilhados por famí-
lias de pessoas refugiadas participantes no Programa MEERU 
Aproxima, e sendo complementado também pelas experiên-
cias das pessoas voluntárias que fazem parte do projeto.

Este Caderno, concebido para servir de ferramenta útil ao pro-

cesso de tomada de decisão, destina-se a todas as pessoas que 

diariamente podem fazer a diferença no acolhimento e integra-

ção de refugiados em Portugal. Pretende, assim, inspirar pro-

fissionais que trabalham regularmente no terreno com pessoas 

refugiadas, decisores que definem políticas regionais e nacionais, 

bem como organizações da sociedade civil e todos os cidadãos 

que procuram contribuir para as vidas de quem se encontra em 

situação de refúgio em Portugal.

Convidamo-lo a entrar neste Caderno através de uma leitura 

atenta e empática, com o objetivo de ter acesso, de forma privi-

legiada, a esta fonte de informação, partilhada num ambiente de 

confiança, procurando que o conhecimento aqui contido enri-

queça tomadas de decisão e medidas que afetam os serviços de 

apoio e integração de pessoas refugiadas. 

Permita-se fazer esta viagem a pretexto de conhecer, através da 

experiência dos Prós, o que está a ser desenvolvido de forma 

bem-sucedida pela MEERU e que, como tal, deverá ser manti-

do; bem como identificar as suas fragilidades, enquanto fonte de 

inspiração para uma aproximação das respostas às necessidades 

dos beneficiários.

Os conteúdos desta publicação resultam de uma análise de con-

teúdo e sistematização das contribuições recolhidas, procurando 

garantir a sua relevância e pertinência, segundo critérios de trans-

versalidade, singularidade e representatividade.

Os textos introdutórios dos capítulos e subcapítulos combinam 

testemunhos dos Prós e procuram ser o mais fiéis possível às suas 

contribuições. São ilustrados com citações dos Prós, levando o lei-

tor a conhecer, de forma literal, a sua perspetiva, que se reflete na 

diversidade, complementaridade e, por vezes, no contraste de ex-

periências e visões.

Os principais conteúdos deste Caderno assentam na linguagem uti-

lizada pelos participantes. No entanto, com vista a facilitar a clareza 

e fluidez do texto, foram feitas, pontualmente, pequenas alterações, 

que preservam o sentido original, bem como traduções para a lín-

gua portuguesa.

Ficamos muito agradecidos se puder partilhar o seu feedback e pon-

tos de vista connosco, através do e-mail equipa@comparte.pt, bem 

como ideias para desenvolvermos projetos com vista a contribuir para 

a implementação das recomendações lançadas pelos Prós. Venha vi-

sitar-nos ao Largo de Andaluz, 28, 1º andar, em Lisboa e, se quiser 

saber mais sobre o ComParte ou conhecer os outros Cadernos com 

o conhecimento dos Prós, pode visitar-nos em www.comparte.pt.
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01

O que é a MEERU
para mim

02

A experiência
com a MEERU

03

O voluntário
MEERU

04

Queremos
contribuir

MEERU Aproxima-se
dos Prós

Enquanto participantes do programa MEERU Aproxima, as 
famílias refugiadas contam com uma experiência única do seu 
funcionamento. Neste capítulo, encontram-se expostas as 
experiências e recomendações das famílias para um programa 
MEERU Aproxima cada vez mais eficiente e promotor da 
integração das famílias refugiadas na comunidade que 
as acolhe. Partindo das experiências deste programa, os 
Prós propõem possíveis soluções para alguns dos desafios 
identificados e reforçam a importância de certas medidas que 
estão em funcionamento. 

As recomendações dos Prós pretendem servir de ferramentas 
que apoiem as Equipas de Proximidade da MEERU (ou 
voluntários de outras organizações com projetos semelhantes) 
a cumprir os seus objetivos de forma adaptada, eficaz e 
adequada à população refugiada.

Este capítulo está organizado em três blocos temáticos: (1) o 
que é a MEERU para mim, (2) a experiência com a MEERU e (3) 
o voluntário MEERU. Cada um destes blocos está dividido em 
diversas temáticas que refletem as experiências das famílias 
no programa MEERU Aproxima. Cada um destes temas 
conta com uma breve contextualização sistematizada pelo 
ComParte e é expresso, substancialmente, através de citações 
de Prós. No final de cada tema, encontram-se sintetizadas as 
recomendações dos Prós para um bom funcionamento do 
programa.

P
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O que é a MEERU
para mim
Para nós, a MEERU revela-se através dos voluntários das 
Equipas de Proximidade. Eles são o nosso contacto direto, o 
rosto que damos à MEERU. A sua presença nas nossas vidas 
faz-nos olhar para a MEERU como um projeto em que os 
voluntários deixam de ser voluntários, tornando-se a nossa 
família alargada, aqui em Portugal, e assumindo um papel 
fundamental nas nossas vidas. Todos os refugiados que che-
gam a Portugal deveriam ter uma MEERU como parte do seu 
processo de integração.

O papel da MEERU é fundamental para nos fazer sentir inte-
grados e, por vezes, para nos fazer querer ficar em Portugal. 
Os voluntários da MEERU fazem-nos sentir bem, apoiam-nos 
no que precisamos, mostram-nos a cidade em que vivemos 
e o que existe à nossa volta. 

Para além disso, os voluntários da MEERU tornam-se nos-
sos amigos. Esta não é uma relação de dependência, mas de 
confiança, que nos ajuda a crescer e a tornarmo-nos inde-
pendentes. Todas as pessoas precisam deste braço ao seu 
lado, desta mão com uma lanterna que nos ajuda, nos pri-
meiros dias, a perceber onde estamos, o que se passa, o que 
temos de fazer.

26

A MEERU é família, é amizade

“A família em Portugal é pequenina, mas tornou-se grande
com a MEERU.”

“Eles visitam-nos e as nossas famílias visitam as famílias deles.
Sentimo-nos parte da comunidade, sentimo-nos confortáveis, 
como amigos. É mútuo.”

“Quando precisamos de alguma coisa, sentimos que eles querem 
realmente ajudar. Não é só uma responsabilidade. Não é uma ajuda 
formal – sentimo-nos como amigos para amigos. É um querer 
ajudar, e não apenas ter de ajudar.”

“Quando lhes ligamos, eles ficam entusiasmados. Nós sentimos 
realmente a amizade e a proximidade. Sentimo-la profundamente. 
Não tem nada a ver com um contrato.”

A MEERU contribuiu para ficarmos em Portugal 

“O primeiro ano em Portugal foi muito difícil e queríamos ir embora. 
Depois de a MEERU chegar, a equipa ajudou-nos com todos os 
aspetos de uma vida aqui: com os documentos, apoiando-nos 
psicologicamente, ligando-nos, conversando...
Por isso é que ficámos em Portugal.”

“Eles até ajudaram as crianças com os trabalhos da escola.
As crianças vinham até ao escritório e os voluntários ajudavam-nas 
com Português e Matemática. Depois disso, depois de aprenderem 
a língua, as crianças quiseram ficar em Portugal.”

“A MEERU é fundamental e que bom foi ter nascido. Se estas três 
pessoas não existissem, eu não estaria em Portugal.”

“Nos primeiros seis meses, tínhamos pensado em sair e fugir. Ficá-
mos porque houve uma festa da MEERU aqui, onde conhecemos 
outras famílias e isso foi importante para ficar.”
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A MEERU ajuda-nos a descobrir o que há à nossa volta

“Ajudaram-nos a conhecer a cidade, exploraram-na connosco. 
Quando a MEERU chegou, levaram-nos a passear e deram-nos 
informações. Costumávamos ligar à MEERU para ir aqui e ali, eles 
levavam-nos e ajudavam.”

“Levaram-nos ao CNAIM [Centro Nacional de Apoio à Integração 
de Migrantes] para falar com as pessoas de lá. Ajudaram-nos a 
encontrar um hospital, a conseguir certificados, muitas coisas.”

“A MEERU mostrou-me muitos lugares interessantes para mim, 
enquanto jovem.”

“Eles ajudam-nos. Já fomos a jardins, a centros comerciais.
Agora, estamos felizes!”

“Só fomos ao hospital dois meses depois de termos chegado
a Portugal, quando recebemos a informação da MEERU.”

A MEERU também nos apoia com a burocracia

“Ajudaram-nos muito, especialmente naquelas tarefas simples, como 
tratar dos documentos, ir às consultas, ao SEF, tratar do passaporte… 
Recebemos informação da MEERU sobre como Portugal funciona.”

“Sofremos bastante, porque não conseguíamos encontrar traba-
lho ou ter comida. Depois de muitas dificuldades, com a ajuda da 
MEERU, encontrámos um emprego para o meu marido.”

“Quando recebíamos correio e não conseguíamos perceber a 
língua portuguesa, ligávamos à MEERU e os voluntários traduziam. 
Isso foi importante. Quando recebemos um e-mail do hospital, os 
voluntários tinham experiência e sabiam o que tínhamos de fazer.”

“Estas pessoas têm a missão da MEERU dentro deles. Fazem isto por 
vontade deles. Levaram-nos nos seus próprios carros às consultas, 
ao hospital.”
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Com a MEERU, sentimo-nos bem

“Sentimo-nos confortáveis com a MEERU porque eles ajudam sem 
receber nada. A MEERU não tem recursos e fá-lo na mesma.
A MEERU responde a tudo e vem connosco.”

“Quando conhecemos a MEERU e começámos a estar em contacto 
com eles, sentimos que estávamos em contacto com muitas 
pessoas. Por causa deles, sentimo-nos fortes.”

“A MEERU incentiva-me a falar com pessoas, a expressar-me.
É bom. Normalmente, sou uma pessoa que não fala muito,
mas sabia bem falar.”

“Passei a sentir-me melhor quando me envolvi na MEERU.” 

“A MEERU ajudou-nos e nós apreciamos a dedicação e o apoio. 
Quero expressar a minha gratidão para com eles. Eles fizeram mais 
do que nós esperávamos.”

“Convidei-os para tomar chá numa tarde e a conversa e o ambiente 
deixaram-me muito descansada. Sinto-me tão tranquila por ter 
alguém aqui. Eu estava totalmente sozinha com os meus filhos. Se 
houver algum problema ou situação, agora, tenho alguém para me 
ajudar. É um lugar seguro.”

“A voluntária da MEERU convidou-nos para o seu aniversário em 
casa dela. Senti-me mesmo bem porque era um ambiente familiar. 
Sentia a falta disso há muito tempo. Conheci a família dela – eles 
são tão simpáticos!”

Com a MEERU, temos uma relação de confiança e duradoura

“Eles enviam-nos mensagens para saber se precisamos de alguma 
coisa.”

“Eles são amorosos e tão prestáveis. Até agora. Qualquer coisa de 
que precisemos, pedimos-lhes. Eles não nos deixam precisar de 
nada.”

“A minha irmã, que também está cá, não está com a MEERU, mas 
eles também a ajudavam. Mesmo quando nos encontrávamos para 
conviver, eles vinham com a nossa família toda.”

“O programa já acabou e eles continuam a ligar. Continuam a fazer 
tudo. Estas pessoas ficam.”
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02

A experiência
com a MEERU
Os voluntários têm um papel muito importante no nosso dia-
-a-dia. Se, por um lado, são um apoio informal ao processo 
de integração, por outro, ajudam-nos a compreender o 
funcionamento dos serviços e as decisões tomadas. 

Dada a relevância deste papel de voluntário, é importante que 
o programa MEERU comece quando chegamos a Portugal, 
depois de algum tempo para descansarmos e nos instalarmos, 
e que dure mais do que o programa de acolhimento. A relação 
com os voluntários MEERU revela uma diferença fundamental 
em relação a tantas outras que, no nosso processo de 
integração, acontecem: é constante, consistente. Eles vêm e 
ficam connosco e para nós.

32

RECOMENDAÇÕES

1. O programa começar nos primeiros meses das famílias em Portugal.
Quanto mais cedo, melhor.

2. O programa durar mais tempo para as pessoas se conhecerem
ainda melhor; oito meses é pouco.

3. As relações que se criam entre as famílias e os voluntários permanecerem
além do final do programa, como uma amizade. Deve mesmo ser assim.

Os tempos do programa
O início do programa

“Se eu tivesse tido este tipo de organização no princípio,
teria percebido muito mais cedo como funciona o sistema.”

“É importante começar o programa da MEERU um mês depois 
de chegar. As organizações tornam-se responsáveis pelas partes 
formais – os documentos, a escola... A MEERU é mais sobre criar 
relações. É tão importante como as organizações que nos ajudam 
formalmente. Estão ao mesmo nível.”

Os voluntários ficam 

“Os voluntários continuam a estar a uma mensagem de distância. 
Continuam a apoiar-nos; nós enviamos uma mensagem
e eles ajudam-nos.”

“Normalmente, as organizações vêm e vão. A MEERU veio e ficou.”

“Os voluntários estão lá para a família e comunicam, não vêm e vão 
embora. É uma relação consistente.”

“Depois de o programa da MEERU acabar, eles disseram-nos que, 
se precisássemos de alguma coisa, ainda podíamos contar com 
eles. As pessoas da MEERU são amigas. Ficam e continuam a ligar. 
Continuam a fazer tudo.”
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O que acontece
durante o programa
Atividades que fazemos 

“O melhor são os convívios. Eles vinham quatro ou cinco vezes e 
levavam-nos a sair. Tivemos um almoço muito bom com eles, um 
almoço indiano que nós preparámos.” 

“Nós convivemos, vamos de fim-de-semana, combinamos planos 
para tomar café em conjunto, ou ir a outras cidades, a lugares 
lindos. Fomos a Braga; eu queria ir a Braga, ao Porto... Gosto muito 
de ir a lugares novos.”

“Um dia, um dos voluntários tinha uma aula de yoga e nós juntámo-
-nos a ele.”

“Os voluntários são amigos. Temos muitas lembranças. Vêm a 
minha casa no Eid, no Ramadão, e comemos juntos. Eles vêm à 
noite, depois do jejum, e comemos juntos.” 

“Antes, não sabíamos nada sobre a cidade onde vivemos. Agora, 
temos visitas, saímos juntos, as voluntárias acompanham-nos.”

Pontes com os serviços

“Eles apoiaram-nos muito com os documentos, os certificados… 
Eu recebi uma multa e eles explicaram-me tudo aquilo de que 
precisava, como o seguro.”

“Eles levam-me aos lugares onde preciso de ir e dão-me informa-
ções. Se quero saber como funciona o comboio, eles combinam 
uma data comigo e levam-me a Braga para me mostrar todo o pro-
cesso, onde preciso de mudar de linha, como posso comprar o bi-
lhete... Eu sei que pode ser tonto, mas no meu país não funciona 
assim. Eles ajudam-me.”

“Nas últimas visitas da MEERU, os voluntários perguntaram como 
estava a correr a escola das crianças. Enquanto família, não con-
seguimos compreender como as crianças se estão a sair na escola 
porque não conseguimos falar com os professores. A equipa fez 
esta ligação e foi muito importante ter alguém que comunicasse 
com a escola para percebermos qual era o nível em que as crianças 
estavam na escola e como estava tudo a correr.”

Ensinam-nos a fazer as coisas, dando-nos autonomia

“Agora, quando temos uma fatura, a MEERU ajuda-nos e depois já 
sabemos fazer sozinhos. Nas coisas novas, precisamos de ajuda 
primeiro e depois podemos fazer sozinhos.”
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RECOMENDAÇÕES

1. A MEERU ser legitimada como parte do sistema de integração, para que seja 
reconhecida por outras entidades como uma organização que nos apoia e
desta forma, o seu impacto seja potenciado.

2. Gostávamos que a MEERU promovesse ainda mais o contacto entre famílias
para podermos partilhar experiências, ajudar-nos mutuamente, encontrar-nos,
ficar em casa uns dos outros, criar relações.
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O voluntário MEERU
É muito bom ser acompanhado por uma equipa de volun-
tários, mas há características especiais que valorizamos num 
voluntário MEERU. Os voluntários das Equipas de Proximidade 
da MEERU, através da sua simpatia, atenção e disponibilidade, 
criam uma rede de apoio à nossa volta e fazem-nos sentir que 
não estamos sozinhos.

Além disso, há características e competências dos voluntários 
que podem facilitar a nossa relação – as línguas que falam, 
por exemplo, ou o facto de terem idades próximas das nos-
sas. Como estamos em família, porém, é importante que as 
Equipas de Proximidade sejam constituídas por pessoas dife-
rentes e com características complementares, porque tam-
bém nós somos pessoas diferentes.

38
MEERU Aproxima-se dos Prós

A forma de estar dos voluntários
Conhecem e respeitam a nossa cultura

“Eles sabem o que não podemos comer, que não podemos apertar 
a mão a um homem. Isto é importante de manter. Sentimo-nos 
mais confortáveis. Quando partilhamos uma refeição, eles sabem 
o que nós comemos e sentimo-nos à vontade. Eles estão ligados à 
nossa cultura.”

São simpáticos e amigáveis 

“Os voluntários precisam de ser simpáticos e bondosos para a 
família, precisam de nos tratar como amigos e de não ter uma 
postura superior, impondo regras.”

Têm uma mente aberta para conhecerem novas pessoas

“Em primeiro lugar, deve-se perceber se não são racistas, se gostam 
de todas as cores de pele.” 

“O voluntário deve ser muito simpático, amigável e ter uma boa 
capacidade de adaptação ao ambiente ou a novas pessoas. É muito 
importante que não haja discriminação.”
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Têm disponibilidade e tempo para nós

“Ter o tempo e a disponibilidade para ouvir os problemas das pes-
soas que estás a acompanhar. Estas pessoas precisam de ti e de 
falar com alguém e podem ligar para ti, embora às vezes a horas 
não muito convenientes. Se és a pessoa a quem vão ligar sobre um 
problema, tens de ter paciência e tempo para ouvir e ajudar. Não 
ter só vontade, mas também disponibilidade e paciência para estar 
presente quando a pessoa que acompanhas precisa de conversar 
contigo ou contactar-te.”

As idades dos voluntários
Têm idades que se relacionam bem com as idades das pessoas

da nossa família

“Se gostam de crianças, se têm instinto maternal. Para abrir as 
portas da minha casa a alguém, tenho de ter a certeza de que a 
pessoa tem paciência para o meu filho.”

“Sinto-me tão sortuda porque eles também são jovens. Isso é 
importante. Nós gostamos dos voluntários jovens porque são mais 
próximos de nós e têm muita energia. Mas também é importante 
ter pessoas próximas da nossa mãe, com a mesma idade e 
experiências.”

“Eu e o marido da voluntária temos uma relação próxima, porque 
eles também têm uma família.”

As línguas que falam
“Um ponto a melhorar seria falarem árabe. Gostava de conseguir falar 
com eles em português, mas ainda não consigo. Há coisas de que 
gostava de falar com eles de um para um. De mulher para mulher.”
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RECOMENDAÇÕES

1. Voluntários com uma postura respeitadora, horizontal e disponível.

2. Idades das pessoas voluntárias adequadas às das famílias, com abertura
e conforto para lidarem com as várias idades.

3. Voluntários que falam também a nossa língua materna, para podermos
conversar e expressar-nos melhor sem necessidade de um tradutor.
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Queremos contribuir
A MEERU ajuda-nos muito a sentirmo-nos bem e integrados 
nas comunidades que nos acolhem. Quando as circunstâncias 
da nossa vida estabilizam, queremos retribuir este apoio que 
nos deram e ajudar também a MEERU. Alguns de nós querem 
tornar-se voluntários para apoiar a integração de outras 
famílias. Outros querem disponibilizar as suas competências 
ou o seu tempo à MEERU, para que a organização possa 
crescer e chegar a cada vez mais pessoas. É muito bom haver 
espaço para que as famílias apoiadas possam, por sua vez, 
contribuir!

42

“No futuro, quero ser voluntário. Gosto da forma como agem, 
falam e se comportam. Gostava de trabalhar com a MEERU, 
formalmente. Talvez não como voluntário oficial, mas em pequenas 
coisas: traduções de árabe, ajudar a levar os novos refugiados aos 
supermercados...”

“Eu gosto de como a MEERU funciona. Quero ajudá-los a crescer 
e trabalhar com eles. As famílias de refugiados estão distribuídas 
por todo o país e eu gostava de as ir conhecer para nos podermos 
ajudar uns aos outros.”

“Posso ajudar a MEERU em qualquer momento. Se eles precisassem, 
podia ser voluntário. Deixem-me organizar a minha vida primeiro e 
depois posso ser parte da MEERU, posso dar o meu tempo. Preciso 
de me organizar, ver quanto tempo me sobra e depois dizer: «Tenho 
este tempo, quero contribuir!»”.
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RECOMENDAÇÕES

1. Gostávamos de poder apoiar a MEERU enquanto tradutores
para outras famílias refugiadas.

2. Podemos contribuir para a receção e acolhimento de novas famílias,
mostrando-lhes a cidade e partilhando informações que foram importantes
para que nós nos sentíssemos integrados, quando chegámos.

3. Para podermos contribuir para a integração das novas famílias refugiadas
que chegam a Portugal, poderia haver momentos que potenciassem o contacto 
entre as várias famílias.

4. Gostávamos de nos relacionar mais com outras famílias da MEERU para 
podermos partilhar experiências, ajudar-nos mutuamente, encontrar-nos, ficar
em casa uns dos outros, criar relações. Quando precisarmos de alguma coisa,
os outros podem ajudar-nos; quando os outros precisarem, nós ajudamos.
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MEERU:
hoje e amanhã

01

Ser voluntário
MEERU

02

Ser comunidade
MEERU

MEERU Aproxima-se
dos Voluntários

Os voluntários da MEERU organizam-se em Equipas de Proxi-
midade – equipas de cerca de quatro voluntários no terreno 
que acompanham de perto as famílias, realizando atividades, 
esclarecendo sobre a vida em Portugal e, fundamentalmente, 
criando relações de amizade que contribuem para a sua inte-
gração na comunidade.

Ser voluntário da MEERU é uma experiência diferente de ser 
profissional ou decisor no sistema de integração. No entan-
to, dado o seu papel-chave e proximidade de relação com as 
famílias refugiadas, o ComParte quis ouvir a sua experiência 
e recomendações para um programa MEERU Aproxima cada 
vez mais eficaz e eficiente na promoção da integração das 
famílias refugiadas.

Este capítulo sintetiza as suas partilhas sobre o que é ser um 
voluntário MEERU e o que ajuda neste desafio. Procura-se 
que estas partilhas dos voluntários estejam, sempre que pos-
sível, em relação com as experiências das famílias. Este capí-
tulo subdivide-se em três blocos temáticos: (1) ser voluntário 
MEERU, (2) ser comunidade MEERU e (3) MEERU: hoje e ama-
nhã. Cada um destes blocos apresenta a experiência e refle-
xão dos voluntários sobre os processos do MEERU Aproxima. 
Ao contrário do primeiro capítulo, em que os textos introdu-
tórios aos blocos são escritos na primeira pessoa, aqui apre-
sentam-se como uma breve síntese do ComParte que resume 
os pontos-chave do tema, fazendo a ligação destes temas ao 
que foi partilhado anteriormente pelas famílias.
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“É permanecer e existir; quando
e da forma que fizer mais sentido.”

O que é ser voluntário
MEERU para mim

Ser voluntário é uma dedicação à família refugiada que vai para 
além dos horários e do tempo de programa. É, sem dúvida, uma 
presença continuada, em todos os momentos. Como dizem os 
Prós da Integração, é ser alguém que se torna amigo e família, inde-
pendentemente da relação ter começado através de um programa 
mais formal. É fazer planos, criar e ganhar rede, diminuir distâncias 
e ficar. Ficar, continuar ligados para a vida, tal como as famílias re-
conhecem e valorizam.

01

Ser voluntário MEERU

“Sentimento diferente de outro tipo de 

voluntariado, que aqui é para a vida toda.

Uma coisa que teve início e que não tem fim.”

“Ser e estar disponível e disposto a abraçar o outro,
com tudo o que isso implica. É abraçar as alegrias,
as angústias, os medos, as tristezas, os desafios.”

“Estar presente,independentementedo que possamosou não fazer.”

“É um caminho muito positivo! Nós vamos continuar aqui, 

as relações com as famílias são para ser continuadas. 

Eles dizem que estão cheios de saudades nossas e isso 

é muito gratificante de ouvir. Este caminho e relação é 

muito enriquecedor.”

“Ser voluntário da MEERU é um modo de vida.”

“É criar pontes e comunidade,
abrir o coração e saber estar.

“O mais importante é estar presente, tomar um café, 
brincar com uma criança; estar presente e disponível 

mesmo que não consigamos fazer nada – isso é o mais 
transformador para estas famílias. Saber que estamos 

constantemente presentes, não vamos embora.”

“Não nos sentimos voluntários,
sentimo-nos amigos da família,

não pensamos nisso dessa forma.”

“É despir a camisola da formalidade do ser 

voluntário e ser simplesmente amigo.”

“Diminuir a distância nas
diferenças e contextos.”

“Sem hora e local para criar e fortalecer uma relação.”

“É dizer presente, todos os dias.”“Ser Amigo de todas as horas.”
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Para ser um bom voluntário, é necessário ter ferramentas 
e recursos que permitam responder às necessidades das 
famílias que acompanham e com quem criam relações. Sem 
dúvida que o fim-de-semana de capacitação é essencial 
para que se preparem para o seu papel, especialmente para 
desenvolver capacidades de comunicação não-verbal, para 
compreender a realidade das famílias e o funcionamento do 
sistema. No entanto, gostavam de ter ainda mais ferramentas 
para entender os contextos técnico-legais das famílias, para 
as poderem acompanhar melhor. Tal como os Prós reforçam, 
o acompanhamento e aconselhamento em temáticas como 
a obtenção dos documentos ou junto dos serviços de 
acolhimento e integração acabam por ser um apoio-chave 
dado pelos voluntários.

A proximidade com a equipa da MEERU ao longo do programa é mui-

to importante para os encaminhar nos momentos mais desafiantes – e 

para partilharem, também, as suas experiências de alegria. Ainda assim, 

por vezes, é difícil gerir as expectativas que têm em relação ao que vão 

enfrentar e é importante prepararem-se para isso, ao mesmo tempo que 

compreendem que surgirão sempre imprevistos e situações impensáveis.

Assim como as famílias referiram, os voluntários reforçam o seu papel na 

explicação de como o país funciona. Para isso, seria interessante serem 

criados materiais que possam reunir informações-chave úteis a todos os 

voluntários e, ainda, às famílias, quando estiverem em processos de maior 

autonomização.

Por fim, não é demais referir a importância de haver alguém que ajude os 

voluntários a comunicar na língua-mãe das famílias, o que, tal como di-

zem os Prós, permite ter conversas mais profundas e garantir a passagem 

de informação.

O que me ajuda no desafio
de me tornar voluntário

O fim-de-semana de capacitação

“O fim-de-semana de capacitação foi o momento mais transformador. Foi 

interessantíssimo o sucesso de construirmos pontes de forma não-verbal. Aquele 

exercício foi fundamental porque se verificou no terreno que a capacidade de 

comunicar assim é uma realidade permanente.”

“Fomos confrontados com várias situações que podem acontecer no terreno. As 
respostas a estas situações ajudam-nos a refletir em conjunto e a ter mais calma, 
estar mais preparados para o que vamos encontrar. E a, quando estivermos com a 

família, estarmos mais atentos.”

“Tivemos o testemunho de uma pessoa refugiada, marcou toda a gente. Caímos na 

realidade, percebemos porque estamos ali. Foi dar cara aos números.”

“Temos uma parte mais técnica em que percebemos como as coisas funcionam ou 

deviam funcionar. Coisas mais burocráticas. Acho que se devia manter.”

“Os testemunhos dos voluntários... Qualquer contacto e conversa entre voluntários 
é uma formação informal muito importante. Encontramos pessoas que estão a viver 

o mesmo e surgem soluções diferentes.”

“Não há fórmula mágica para preparar alguém para isto que nós vivemos. A minha 

surpresa veio do facto de ser uma dinâmica não intelectual, não técnica.”

“Seria importante aproveitar as experiências das famílias que têm sido acompanhadas 
como testemunhos das próximas gerações. Experiências diversas.”

Ter momentos de acompanhamento

“Quando nos confrontamos com a frustração de não conseguir lidar com algumas 

situações, sentimos apoio não só da equipa de voluntários, mas também da equipa 
da MEERU. Passámos por situações fortes e foi muito importante o apoio que eles 

nos deram na altura.”

“As reuniões mensais com a equipa da MEERU ajudam muito.” 
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Saber gerir as expectativas

“A gestão de expectativas é importante, porque pode ser decisiva na construção da 
relação com a família. A preparação e capacitação feita pela MEERU é importante 

nesse trabalho, mas devemos reforçar essa questão. Vamos com expectativas não 
adaptadas à realidade que vamos encontrar. Geri-las vai permitir que estejamos 

sintonizados connosco.”

“Em relação à gestão de expectativas, eu acho muito difícil haver uma solução-

-chave na mão, depende das situações. Passa por conversar com a equipa, 

conversar com a MEERU... Acho que é uma reflexão que deve ser feita em 

conjunto. Quando vestimos a camisola, não somos nós, somos voluntários 
MEERU; por isso, antes de tomarmos decisões de que não temos a certeza, é 
importante falar.”

“É importante ter capacitação para gerir melhor quando temos de assumir papéis 
que não são os nossos, sem perder a parte afetiva e a confiança da família. É 

bom estarmos preparados para esses momentos que vão surgir. Por exemplo, 

quando a família precisa de ajuda a tratar de coisas do banco. É uma coisa séria. 

Há coisas que a família não compreende que acontecem e nós sabemos, mas não 

conseguimos explicar porquê. Se a confiança não for forte para eles confiarem 
no que nós dizemos mesmo sem perceberem, é um espaço cinzento, de risco de 
perder essa relação.”

Ter conhecimento técnico-legal

“Senti a falta de acesso a outro tipo de material mais completo acerca dos 

enquadramentos técnicos e legais destas populações. Ao ser lançado a este 

contexto cultural e social diferente, ter acesso à informação sobre os diferentes 

enquadramentos é fundamental, senão ficamos um bocado perdidos. Se 

passamos a ser amigos próximos desta família, quase uma família alargada, temos 

de estar disponíveis para fazer o que os amigos fazem entre eles: dar conselhos, 

ajudar a lidar com estes contextos. E as situações das famílias são tão peculiares 
que, não tendo acesso facilitado a esta informação, falhamos nesse papel de ser 
amigos e de estar presentes.”
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Ter ferramentas que facilitem a passagem de informação

“Gostava que os voluntários e as famílias deixassem materiais preparados que 
reúnam as aprendizagens que formos adquirindo e completando, em formato 
de vídeo ou panfletos. Pode ser sobre ir ao supermercado, os apoios que existem, 

como é a vida em Portugal, o que é a Segurança Social, o Rendimento Social 

de Inserção (RSI), o que é o São João, o Natal... Acho que seria útil para quem 

mergulha aqui de cabeça. Da experiência da minha equipa, são coisas de que as 

famílias necessitam muito e não fazem ideia. Ninguém sabe muito bem explicar-

lhes isto e, se explicamos, elas não entendem logo.”

“Por exemplo, a forma como gerem o dinheiro é muito importante. As contas 

da família que acompanhamos, ao final dos 18 meses, estavam uma confusão. 
Como eles nem veem o dinheiro e não são eles a geri-lo, depois não são capazes 
de o fazer quando desaparecem os apoios. É importante termos formas de lhes 

explicar como o podem gerir.”

“Todos acabamos por ter estas conversas, facilita haver materiais para que todos 
tenham acesso a esta informação.”

“É muito importante integrar a família a nível local e também nacional. Ter noção 

da política, de quem é o Presidente de Portugal. Não saber isso isola-os, porque 
não acompanham.”

“A criação de um manual que serve tanto para o novo voluntário, como para a 
gestão da família. Para o depois, quando não estamos disponíveis. Ser já um ca-

minho que vão saber como trilhar. Um manual bilingue, se fosse possível, com os 

serviços do Estado com que obrigatoriamente vão ter de lidar. Saúde, Educação, 

Segurança Social… Pequenos organogramas que digam como se fazem as coisas. 

Como marcar uma consulta, como pôr a criança na escola…”

Ter apoio na tradução

“Haver disponibilidade de tradução ajuda.”

“A tradutora tem tido um papel importante para todas as gerações de voluntários 

da MEERU. Mas ela é uma e há cada vez mais voluntários.”
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Ser comunidade MEERU
A comunidade MEERU é uma comunidade alargada. Envolve 
os voluntários, as famílias, a equipa da MEERU, mas também a 
comunidade que se cria para além desta rede. Para os volun-
tários, é fundamental trabalhar em equipas no acompanha-
mento de cada família; sozinhos, não teriam a mesma capa-
cidade de acolher nem as ferramentas de apoio de que vão 
precisando. E, tal como dizem os Prós, é mesmo relevante 
que as equipas de proximidade sejam complementares (em 
termos de idades e características), para que os voluntários 
possam contribuir com experiências diferentes para os dife-
rentes membros das famílias.

Os voluntários valorizam muito a partilha de experiências en-
tre as várias equipas e, até, entre as várias gerações de volun-
tários. Na troca de ideias, aprendem muito.

Por outro lado, tal como os voluntários, também os Prós se 
referem à importância de criar comunidade com outras fa-
mílias refugiadas, apoiando-se mutuamente e experienciando 
em conjunto alguns aspetos culturais.

Tanto Prós como voluntários sublinham ainda os aspetos po-
sitivos de criar relações em comunidade – participando de 
refeições conjuntas, envolvendo toda a família em atividades 
da equipa, por exemplo – e a necessidade de potenciar estes 
momentos para o bom funcionamento do MEERU Aproxima.
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Só faz sentido trabalharmos em equipas

“Eu não me imaginava a trabalhar sem ser em equipa, nem conseguia. Os desafios 

são tantos e crescemos todas tanto... A família é parte da minha família, mas a 

minha equipa também! É muito difícil dissociar as coisas. É muito importante 

ter lá alguém para abraçar, um ombro amigo para chorar, em momentos mais 

felizes ou mais difíceis, mesmo depois de sair do contexto da família. Acho que 
é protetor para a nossa própria saúde mental, para digerirmos as situações. Não 
me imaginava a trabalhar sozinha. É outra riqueza, que só se ganha a trabalhar 

em equipa.”

“É um peso carregado em mais do que dois ombros. Não estarmos sozinhas e ter 

uma rede de apoio é essencial. Não consigo imaginar viver sem a nossa equipa.”

“As equipas são feitas de forma complementar, com competências diferentes, 
que dão coisas diferentes às famílias. É importante eles terem pessoas com ca-

racterísticas muito diferentes. No nosso caso, só tínhamos um adulto e três crian-

ças, que se dão de uma maneira com uns e de outra com outros... Nós sentimos 
que, em cada momento, era mais importante a intervenção de um ou de outro... 
As coisas complementam-se muito bem.”

“Só é possível porque somos muitos, trabalhamos em equipa e substituímo-nos uns 

aos outros. Quando entramos em burnout de dádivas, apoiamo-nos mutuamente.”

A ligação entre equipas e gerações faz a diferença

“Penso que a experiência que temos pode ser partilhada com futuras gerações 
e reforçada com as antigas. Penso que é uma ideia que pode ser trabalhada por 

cidades.”

“Promover este diálogo e partilha, entre gerações e equipas. Mesmo da mesma 

geração. Às vezes, fechamo-nos na bolha da equipa e basta ouvir uma voz do 
outro lado para nos fazer repensar tudo.”

“É mesmo importante aprendermos uns com os outros. Apesar de serem histórias 

diferentes, têm muito em comum e aprendemos muito uns com os outros.”

“Eu gosto da ideia de as diversas gerações de voluntários se irem encontrando. 

Penso que é uma forma de melhorar a nossa postura com as famílias e de as 
famílias irem contribuindo mais. Para que eles, connosco, possam encontrar 

melhores caminhos – para que haja um sentimento de “bem-fazer”, de cumprir o 

compromisso com a MEERU, que é uma coisa que não tem tempo.”
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Famílias a apoiarem outras famílias

“Criar uma comunidade maior pode trazer coisas positivas para os voluntários 

e acreditamos que também para as famílias. Julgamos ser importante que 
as famílias sintam que estão a retribuir e a ajudar outras famílias, a partilhar 

experiências com pessoas que estão em situações em que já estiveram.”

“Acho que é mesmo importante que as famílias tenham um papel ativo na inte-
gração das restantes famílias que chegam, assim como no resto da comunidade, 

a dar apoio.”

“Quando conseguimos que uma família se sinta integrada, consideramos que 

ainda se vai sentir mais integrada se conseguir contribuir para a integração de 

outras famílias. Mesmo que não falem a mesma língua nem tenham a mesma 
cultura. Mas certamente aumentaria até o lado humano, faria muita diferença e 

eu gostava muito de ver isso.”

“É um movimento natural: quando vemos as famílias a encontrar outras famílias 
que passam pelo mesmo e estão bem, querem aproximar-se, ficam felizes. Nós 

devíamos ajudar a promover esse contacto.”

Ser MEERU é alargar os horizontes

“É uma amizade improvável. É ganhar um número infinito de novas famílias, de 

pessoas: equipa MEERU, famílias, equipas de voluntários, gerações... E depois é 

sair um bocadinho disto, porque vão começar a aparecer momentos em que 

nos cruzamos noutras associações, em momentos informais. É o privilégio de 
encontrar pessoas preocupadas com as mesmas coisas que nós, é sentirmo-nos 
menos sozinhos.”

“Para mim, a MEERU também é o alargar de horizontes, o chegar a mais pessoas, 
a mais histórias. Todos nós sentimos que, apesar de cada um ter uma família 

atribuída, isto é sempre a crescer... Sobretudo quando há pessoas da mesma 

família cá!”

“Um bom exemplo de comunidade MEERU: não fica só entre nós, mas alarga-se 
e expande-se a outros horizontes.”
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MEERU: hoje e amanhã 
A essência do MEERU Aproxima é única; revela-se nos laços, 
na amizade, na entrega e no sentido de comunidade. É algo 
que se cria com o coração. Por passarem por esta experiên-
cia enquanto voluntários, acreditam verdadeiramente no im-
pacto que o acompanhamento da MEERU tem nas famílias 
– e, por isso, gostavam que chegasse a mais pessoas. Para 
isso acontecer, porém, surgem algumas reticências. É refor-
çada a importância de ser um programa que acontece com 
equipas de voluntários, com uma entrega muito pessoal, que 
são selecionados com cuidado e capacitados para o trabalho 
emocional, relacional e técnico que acontece no terreno. Só 
assim conseguem ver este programa a replicar-se.
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A essência da MEERU

“Não podem faltar os laços de carinho entre as pessoas. É a base. A amizade.”

“As características que fazem disto excecional são as pessoas que estão no terreno.”

“Comunidade entre todos.”

“É sentirmos muito casa uns com os outros. Somos todos muito diferentes, mas 

temos um elo comum que é bastante forte. Independentemente das diferenças, 

sentimos esta ligação forte. Esta comunidade é a soma, a construção de tudo 

isto... É sentirmo-nos muito em casa. Muito lar.”

“É o ter passado a acreditar brutalmente na humanidade novamente. E de ficar 

tão espantado com a generosidade que existe nestas gerações mais novas.”

“É estar presente enquanto cá estivermos.”

“Fazemos todos parte e, apesar das nossas diferenças, estamos unidos em querer 
fazer um mundo melhor.”

Como vejo a MEERU a crescer

“É um programa fantástico, deve ser ampliado, devem nascer mais instituições 

que aprendam com esta. Não faz sentido trazer refugiados e não ter estes apoios. 

Gostava de ver este programa crescer melhor e mais rápido do que tem crescido, 

mas tenho muito medo de ver grandes organizações tomarem conta disto e 

tirarem as características que fazem disto excecional: as pessoas que estão no 

terreno.”

“É importante ser generalizado, mas não pode ser um emprego. No dia em que 

isto se transformar num emprego, vai perder em termos de espírito e quantidade 

de pessoas disponíveis. Vai deixar de funcionar e deixar de ser tão eficaz quanto 

tem sido até agora. Têm de ser equipas e tem de ser feito por voluntários.”

“A partir do momento em que isto passa a ser um trabalho e não uma dádiva 

pessoal, perde-se. A partir do momento em que se tem a responsabilidade de 
fazer isto, em que é uma função e não é feito da forma voluntariosa que nós 
fazemos, o espírito perde-se. Isto é de muitos para um, não é para muitas famílias.”

“Ser um trabalho de equipa é crítico e com equipas de, no mínimo, quatro 

elementos.”
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“Não é uma coisa que o governo consiga implementar, porque não é um papel 

técnico. A partir do momento em que fosse institucionalizado, não era possível 

aquela família ter cinco funcionários dedicados a ela... Isto só pode ser feito por 

dádiva pessoal. A entrega que é necessária para fazer este tipo de trabalho é uma 
entrega tão total que não há descrição de funções que consiga exigir uma coisa 
dessas.”

“A própria seleção de voluntários, que a MEERU faz de forma extraordinária... 
Não há recursos humanos que consigam fazer isto. Eu estou assoberbado pela 

capacidade de esta equipa pensar numa coisa assim, montar o projeto e recrutar 

pessoas para ele.”

“É impossível imaginar Equipas de Proximidade da MEERU profissionalizadas, 

mas é possível imaginar que haja muitas MEERUs. Quando eu penso na MEERU 
a crescer, penso em muitas MEERUs e no seu conhecimento a passar para essas 
outras associações. Eu imagino-vos a semear pequenas MEERUs pelo país... Um 

franchising não capitalista.”
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esperança
encontro
partilha

livros de histórias
construção

comunidade
serviço

pertença

Palavras retiradas de uma nuvem de palavras que resultou

da partilha dos voluntários sobre o que é ser voluntário MEERU.
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Obrigado!

Obrigado aos Prós da Integração e aos voluntários

por terem participado neste Caderno com a sua abertura

e hospitalidade, partilhando as suas experiências

e recomendações para que o papel da comunidade

de acolhimento e, em particular, das equipas de voluntários

possa ser potenciado e assumir um lugar de destaque

na integração de pessoas refugiadas em Portugal.
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