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O evento deu a conhecer as

principais ideias recolhidas ao longo

da Fase I do Mapeamento Nacional,

em primeira mão, pela voz dos

próprios refugiados; promoveu

momentos de colaboração e diálogo

entre refugiados, decisores e

profissionais; e foi também um

momento para lançar o Caderno

“Como é começar do zero?”.

 

Para tal, protagonizou 3 grandes

momentos: uma exposição

imersiva, uma conferência de

partilha de experiências e um

momento de colaboração entre

refugiados, decisores e

profissionais.

No dia 18 de outubro, no Centro

Ismaili, em Lisboa, teve lugar o

evento "A experiência dos

refugiados em Portugal: Como é

começar do zero?", organizado pelo

ComParte.

 

Reuniu 95 participantes, dos quais

17 refugiados/requerentes de asilo,

54 profissionais e 5 decisores.



EXPOSIÇÃO
IMERSIVA
A exposição imersiva
apresentou o perfil dos
refugiados e requerentes de
asilo ouvidos no âmbito da
Fase I do projeto de
Mapeamento Nacional.

Expôs também as principais
temáticas e ideias
partilhadas e lançou alguns
desafios de reflexão aos
participantes.

Em seguida,

disponibilizamos algumas
das reflexões partilhadas.



EM QUE TEMÁTICAS É
QUE OS PRÓS DA
INTEGRAÇÃO,
DECISORES E
PROFISSIONAIS
DEVEM COLABORAR?

Saúde mental. Todas, especialmente Habitação

e Educação. Integração laboral, aulas de

português, apoio social. No afeto que afeta.

Devemos integrar em tudo o que possamos

facilitar a sua estadia, principalmente nos

direitos à igualdade. Educação. Acesso à

Universidade. Em todas as que facilitarem a

integração, a começar por ensinar a língua

portuguesa. Educação, ação social, tudo o que

os integre. Reagrupamento familiar. Integração

social. Acesso ao mercado de trabalho.

Educação. Acesso à habitação. Educação.

Justiça. Direitos sociais. Aprendizagem da

língua, costumes. Colaboração. Social, em

articulação com educação e saúde, num modelo

integrado. Português como língua de

acolhimento é essencial. Língua e capacitação.

Saúde. Monitorizar a garantia dos direitos.

Colaboração contínua em todas as áreas.

Segurança. Informação pré-partida para

reinstalados. Projeto de vida do refugiado.

Educação, assistência social, lugares que

garantam a sua segurança. Direito. Trabalho.*

*Cópia integral das frases escritas nas peças.



QUE OPORTUNIDADES
POSSO AJUDAR A

CRIAR PARA QUE OS
REFUGIADOS

POSSAM POTENCIAR
AS SUAS

COMPETÊNCIAS E
BEM-ESTAR?

 

Projetos que valorizam as suas

capacidades pessoais e profissionais.

Abrir-lhes o nosso coração. Sermos

empáticos. Melhorar o Plano de

Acolhimento de refugiados cada vez

mais, trazer robustez às respostas do

ACM. Não assumir a diferença, somos

um. Perguntar. Rede comunitária de

apoio à integração. Promover a

participação. Garantir direitos. Posso

oferecer ajuda, solidariedade,

acolhimento na escola e na

comunidade.*

*Cópia integral das frases escritas no regador.



MESAS DE
COLABORAÇÃO
Nas Mesas de Colaboração
reuniram-se refugiados,
profissionais e decisores em
momentos de diálogo e co-

construção de soluções
sobre várias temáticas
relacionadas com o
acolhimento e integração de
refugiados.

Foi um momento muito rico
de partilha de ideias, de
escuta ativa e de
colaboração.

Em seguida, apresentamos
um resumo das principais
conclusões que resultaram
das conversas nas diversas
Mesas.



COMO É QUE A
COMUNIDADE CIVIL E
OS VOLUNTÁRIOS
PODEM CONTRIBUIR
PARA A INTEGRAÇÃO?

Os voluntários e a comunidade de acolhimento podem assumir um papel
fundamental na integração.

Apesar de não terem um papel “formal”, como os profissionais e decisores
das entidades da área da integração, informalmente, é por vezes a
comunidade civil quem verdadeiramente acolhe (e.g., os colegas na escola).

A grande barreira e o desafio deste papel dos voluntários e da comunidade é
a língua portuguesa – no entanto, é também uma área em que o contacto
pode ajudar a desenvolver.

É importante criar espaços informais para estimular estas relações,
formando redes de suporte que apoiem os refugiados, assim como projetos
que valorizem o contributo dos próprios refugiados (e.g., aulas de cidadania;
sabonetes do Médio Oriente (Amal Soap)).

Por outro lado, é fundamental sensibilizar e capacitar as comunidades para o
acolhimento, facilitando a que assumam o seu papel na inclusão social.



QUE PASSOS PARA
CONSTRUIR UM
PLANO DE VIDA?

 O primeiro passo para construir um plano de vida é aprender a língua, para
permitir a capacidade de comunicação – é importante olhar para a
aprendizagem da língua de uma forma holística (uma vez que está interligada
com todas as outras áreas).

É fundamental mudar e adaptar o paradigma da educação à população
refugiada. O plano de vida deve ser personalizado e construído pelo próprio
refugiado, com a possibilidade de escolher o que quer fazer (e não um
modelo igual para todos).

Para que isso aconteça, é importante que os profissionais, os decisores e a
comunidade os olhem através de uma lente de competências e forças, mais
do que de fragilidades.

Os técnicos devem assumir o papel de (1) mostrar as oportunidades
existentes e (2) acompanhar o refugiado no seu percurso, nas suas escolhas,
até ele alcançar os seus objetivos.

É muito importante gerir as expectativas em relação a este tema antes da
chegada a Portugal, trabalhar com enorme transparência e dar diferentes
opções para o plano de vida desde o primeiro dia no país, considerando as
experiências anteriores da pessoa.



A INTEGRAÇÃO SOB A
LENTE SOCIAL,
CULTURAL E
RELIGIOSA:
O QUÊ E COMO?

A integração social, cultural e religiosa é importante para um sentido de
pertença e bem-estar no país de acolhimento.

O primeiro passo para a integração é ultrapassar a barreira linguística (o que
pode ser facilitado, por exemplo, através de estratégias como falar devagar
– o facto de não estar a perceber o que lhe é dito cria constrangimento). A
partir da língua é mais fácil a educação, a integração no mercado de
trabalho, entre outros.

É importante que a escola esteja preparada para receber (e.g., formação aos
professores e aos técnicos para o acolhimento) e que seja ativa na
integração (e.g., atividades e projetos para acolher e criar relação entre
alunos – atividades gastronómicas e culturais para troca de culturas). O
plano educativo deve estar adaptado à realidade dos refugiados,
aumentando, por exemplo, o número de horas de aulas de português.

Há diferenças e desafios culturais mais claros (e.g., dificuldade em conseguir
viver a religião da forma desejada, participando nos ritos e celebrações e
encontrando o tempo para rezar), mas outros menos visíveis (e.g., horários
escolares distintos, barreira linguística limita a aprendizagem num trabalho).
É importante haver uma maior abertura a práticas culturais e religiosas,
aceitando e respeitando o outro e as suas diferenças.



POLÍTICAS E
PROGRAMAS DE
INTEGRAÇÃO: COMO
ENVOLVER OS
REFUGIADOS NO
PROCESSO?

As políticas não estão articuladas entre ministérios e, consequentemente,
também a nível local existem falhas de comunicação. Deve haver formação
dos profissionais em diferentes entidades (instituições, centros de saúde) de
forma a poderem dar uma resposta integrada e informada.

É muito importante envolver os refugiados na construção de políticas
bottom-up, nomeadamente durante o pós-programa, enquanto ainda não há
autonomia. Para tal, deverá existir um momento e espaço para ouvir a
perspetiva dos refugiados sobre o que está e não está a funcionar (a nível
local e nacional) e sistematizá-la.

A falta de informação remete para a necessidade de a sistematizar numa
fonte única (e.g., portal digital) e de a disseminar entre os refugiados (e.g.,
divulgação de pequenos cursos práticos online sobre temas específicos –
como procurar trabalho, que recursos existem em Portugal, entre outros).

Um desafio adicional é a falta de uniformização dos processos de
acolhimento (não há um plano único, está dependente das entidades de
acolhimento e dos técnicos que trabalham no atendimento dos serviços) e
da sua monitorização. Deve ser feito um acompanhamento contínuo e
frequente.

Para a participação cívica é fundamental a língua – é necessário haver cursos
de português acessíveis a todos os refugiados e, depois, criar espaços de
participação que compreendam os desafios desta população para produzir
mudança.



EXPECTATIVAS VS.
REALIDADE: COMO
GERIR?

A informação a que os refugiados têm acesso antes de chegar a Portugal
frequentemente não corresponde à realidade, criando expectativas
irrealistas que, posteriormente, são defraudadas.

É importante que haja uma formação pré-partida em que seja disponibilizada
informação precisa sobre a vida em Portugal. Esta formação deve ser co-
construída com refugiados já em Portugal. É essencial aferir a capacidade de
as pessoas compreenderem a informação partilhada.

É difícil dar informação fidedigna, porque os processos não são uniformes
(dependem das entidades de acolhimento). Os próprios refugiados chegam
com diferentes níveis de informação (e.g., reinstalação vs. recolocados).

Os técnicos que acompanham o processo têm o dever de ser transparentes
sobre a sua possibilidade de ajudar a resolver um determinado problema.

Falta informação sobre os refugiados que chegam aos locais e serviços de
acolhimento, o que dificulta a sua preparação para os receber. Além disso,
os serviços não trabalham de forma articulada e colaborativa entre si - é
necessário criar momentos regulares entre serviços para entreajuda e
partilha de boas práticas e soluções (e.g., criação de um grupo de trabalho
das entidades de acolhimento com o ACM, reunido mensalmente).

Nem sempre as expectativas do refugiado (estudar, enviar dinheiro para
casa) correspondem às expectativas que o Governo tem para eles (ter uma
profissão e ser integrado na cidade de acolhimento).



A saúde mental da população refugiada é, muitas vezes, o resultado do bom
funcionamento das diferentes partes do sistema. Quando as respostas às
necessidades do refugiado estão garantidas – uma boa casa, a obtenção dos
documentos, conseguir um trabalho, estabilidade financeira - este terá maior
probabilidade de ter uma boa saúde mental.

Quando se vive na insegurança de não saber o que vai acontecer quando o
programa acabar, de não ter respostas ou de ter respostas negativas dos
serviços (muitas vezes, contra a lei), de não conseguir os documentos, é
difícil que os refugiados tenham uma boa saúde mental.

Passos para melhorar a saúde mental passam por garantir que estes serviços
estão a funcionar bem, promovem a autonomia das pessoas e a sua
integração no país.

É fundamental não nos resignarmos ao mau funcionamento dos serviços,
mas procurar soluções centralizadas e eficazes.

Uma boa saúde mental advém, ainda, das relações interpessoais positivas
(inclusão na comunidade, rede de apoio informal), do acesso a serviços
especializados (e.g., pontes do Governo com serviços de psicoterapia) e da
possibilidade de participar com contributos válidos para o sistema de
acolhimento em Portugal.

COMO CUIDAR A
QUESTÃO DA SAÚDE
MENTAL E DO BEM-
ESTAR NA
INTEGRAÇÃO?



TEMÁTICAS
TRANSVERSAIS

Várias temáticas foram

levantadas e partilhadas nas

várias Mesas de Colaboração.

 

Dada a sua relevância

demonstrada nos processos de

acolhimento e integração,

apresentamos um breve

sumário destes temas.



A língua é a chave que abre as portas a tudo o resto - educação, trabalho,
amigos, acesso a informação, equivalências. É um passo para a autonomia, dá
uma sensação de segurança e confiança.

É importante que os professores de língua sejam profissionais e não
voluntários e é essencial haver cursos aos quais todos tenham acesso -
adaptados ao nível, à língua, à função.

A língua aprende-se muito pela aprendizagem informal e é importante olhá-la
de forma holística, no seio de um projeto de vida pessoal (aprende-se a língua
na escola, em atividades, em projetos de voluntariado).

É preciso tempo para aprender a língua! Por vezes, quem fala melhor começou
a aprender antes mesmo de chegar a Portugal.

Os portugueses falam depressa e é difícil acompanhá-los, dificultando o
acesso aos serviços e levando a uma sensação de constrangimento que
dificulta a integração social.

As relações com voluntários facilitam a aprendizagem do português, e é
também pela língua que os refugiados se sentem mais parte da comunidade.

A LÍNGUA
PORTUGUESA



Há pouca informação disponível sobre o funcionamento dos serviços em
Portugal, tanto antes como depois da chegada ao país.

É fundamental disponibilizar essa informação antes da partida e aferir que as
pessoas a compreenderam.

Exemplos de informação importante de ser transmitida incluem mostrar que
há uma comunidade de pessoas já em Portugal que podem ajudar, mas
também que o país não é fácil, que ambos os membros do casal precisam de
trabalhar, que é difícil continuar a estudar após os 18 anos, que não é fácil
encontrar trabalho na área de competência, que os serviços são lentos, que o
reagrupamento familiar demora tempo e não inclui irmãos, que os serviços e
profissionais estão pouco preparados para receber refugiados.

Também no primeiro contacto em Portugal é essencial fornecer informações
sobre os processos de integração, gerindo expectativas em relação à rapidez e
uniformidade do processo. 

ACESSO A
INFORMAÇÃO CLARA

E GESTÃO DE
EXPECTATIVAS

DURAÇÃO DO
PROGRAMA

Deve haver transparência na informação sobre a duração do programa de
apoio antes da viagem (18 meses). O programa é demasiado curto - deve
haver acompanhamento mesmo depois do mesmo (após 18 meses, as pessoas
precisam ainda dos apoios - existem dificuldades na autonomização). Os
governos locais também precisam desse acompanhamento depois dos 18
meses. Os incentivos não são suficientes, devem durar mais tempo e ser co-
construídos.



DOCUMENTOS E
SERVIÇOS

Falta de sensibilização das instituições locais para as necessidades desta
população (financeiras, de saúde…). Os serviços não estão preparados para
receber refugiados.

Há grandes limitações por não ter documentos e é difícil a obtenção de
equivalências (certificados de habilitações, cartas de condução…).

O contacto com as entidades e serviços é difícil (falta de resposta através do
e-mail, por exemplo), e o funcionamento do serviço depende da pessoa que
está no atendimento nesse dia.

As respostas das diferentes entidades estão desarticuladas e há falhas de
comunicação entre elas, desafiando a organização e integração do processo
de acolhimento.

PAPEL DO TÉCNICO

Os técnicos devem ter formação para estarem totalmente informados sobre
os processos e as possíveis respostas do serviço que prestam.

É fundamental manterem a sua veia profissional, não se envolvendo
demasiado (o que é percebido como ajudando a melhorar a qualidade da
intervenção).

A transparência e realismo são muito valorizados.

É fundamental dar um apoio contínuo, como guia e acompanhante de um
processo até o refugiado alcançar o seu plano de vida. Enquanto
competências interpessoais, as capacidades de comunicação e de demonstrar
empatia são as mais valorizadas.



CAMINHO
INDIVIDUALIZADO E

OLHAR SOBRE AS
COMPETÊNCIAS

Todas as pessoas são diferentes. Há pessoas com mais ou menos disposição
para trabalhar (depende da pessoa, de estar solteira ou vir com família…).

É importante não olhar para os refugiados através de uma lente de fragilidade
– a fragilidade vem do contexto em que a pessoa se encontra, e não da
pessoa.

Olhar para os sonhos, interesses e aspirações da pessoa enquanto indivíduo
único – do que ela quer fazer com a sua vida; assim como das suas
competências prévias.

Nem toda a gente quer estudar, mas é importante haver a oportunidade e a
possibilidade de escolher entre estudar e trabalhar.

Sobretudo, é fundamental perguntarem aos refugiados o que querem fazer –
logo desde o início, e subsequentemente até alcançarem os seus objetivos.



Não há monitorização do processo de acolhimento para garantir que as
necessidades dos refugiados estão a ser supridas.

É necessário envolver os refugiados na construção de políticas bottom-up,
criando espaços de participação sensíveis aos desafios desta população, em
que participem profissionais disponíveis para ouvir sem pensar saber melhor
do que a pessoa refugiada o que é indicado para ela.

É importante haver oportunidades para que os refugiados possam fazer coisas
por si e ter a liberdade e iniciativa de contribuir (e.g., projetos de cidadania) -
quem não está por dentro da área da integração e assiste apenas às notícias,
por exemplo, pensa que os refugiados não contribuem para melhorar o
funcionamento do país - é fundamental o papel de todas as partes do sistema
para desmistificar esse assunto.

PARTICIPAÇÃO

Conhecer a cultura portuguesa ajuda à integração dos refugiados – é preciso
encontrar formas mais “formais”, apoiadas ou estruturadas para dar a
conhecer a cultura portuguesa.

É sentida uma falta de reciprocidade – os portugueses querem conhecer os
refugiados, mas não se dão a conhecer a si.

No caso da integração religiosa, muitas vezes é difícil encontrar forma de
celebrar a religião adequadamente.

Construir um plano de vida personalizado é mostrar um caminho que deve ser
construído também com os portugueses.

INTEGRAÇÃO
CULTURAL E

RELIGIOSA



É necessário mudar o paradigma da educação para os alunos refugiados: haver
preparação prévia, aulas de português, um ano de ambientação, definir o ano
de ingresso não apenas pela idade da criança/jovem…

Falta formação aos professores que acolhem refugiados nas suas turmas. Com
formação, será mais fácil encontrar estratégias para integrar estes alunos nas
escolas – poderá haver, inclusive, técnicos para este efeito (tanto nas escolas
como na entrada no mercado de trabalho e na sociedade civil).

A integração nas escolas por vezes é feita/facilitada pelos outros alunos, mas
são úteis atividades estruturadas de partilha de culturas, por exemplo.

É importante haver um professor designado para o acompanhamento destes
casos e deveria haver uma avaliação das matérias e um acesso à universidade
diferenciados para os alunos refugiados (e.g., um contingente específico).

Há diferenças subtis mas marcadas - os horários escolares são muito
diferentes do que estão habituados (muito prolongados aqui).

ESCOLA



É importante que a comunidade compreenda que os refugiados também
podem contribuir (desmistificar preconceitos). Para o bem-estar dos
refugiados, é fundamental que sejam bem acolhidos e desenvolver redes de
suporte e de amizades. É fundamental envolver a comunidade, aproveitando,
por exemplo, a ligação às entidades, particularmente na criação da rede de
apoio das crianças. 

Promover ações de sensibilização e capacitação de diversos núcleos da
comunidade (escolas, centros de saúde, polícia…).

Estas relações surgem muitas vezes em ambientes informais, pelo que seria
importante criar momentos de convivência e incluir nestes momentos pessoas
menos sensibilizadas ou interessadas em participar, mas com um papel ativo
na integração (e.g., jantar multicultural como ponto de partida para um maior
envolvimento comunitário e planeamento de ação).

A criação de projetos de integração adaptados à cultura (e.g., projeto dos
sabonetes do médio oriente integra mulheres que habitualmente não
trabalham e permite uma melhor integração na sociedade e que tenham um
rendimento) e de projetos de voluntariado (e.g., equipas de proximidade) e
formações podem ajudar a colmatar a falta de capacidade de resposta de
algumas instituições, capacitando voluntários para acompanhar e apoiar as
famílias refugiadas. 

Também os amigos e colegas têm um papel fundamental, ajudando à
resiliência! É, por fim, necessário ter consciência da barreira linguística, mas
reconhecer que os refugiados são pessoas como todos nós e que fazem parte
da nossa comunidade.

COMUNIDADE E
REDE SOCIAL NA

INTEGRAÇÃO



LABORATÓRIO
COLABORATIVO
Neste Laboratório,

dinamizado pelo Tudanzas,
refugiados, profissionais e
decisores criaram caminhos
alternativos que abriram
espaço à colaboração.

Teve como motes partilhas
dos refugiados:
“Quando olham para mim,
faz toda a diferença”. Vamos
olhar-nos, reconhecer-nos, a
partir de outros lugares que
não só os da fala.

“Eu era cabeleireira”. Deixou
de ser? Escrevo, caminho,

crio a partir do “Eu SOU” e
do “Tu ÉS”. 

“Começar do zero”. Afinal,
do que está "cheio" o Zero?

As telas em seguida foram
co-criadas e são as obras que
resultaram deste laboratório.



DE QUE ESTÁ
PREENCHIDO O ZERO?

 
 

EU SOU E TU ÉS.
 



E AGORA?
Depois deste dia de
inspiração e colaboração,

não podemos ficar por aqui.

Reunindo as várias pontes
que se criaram e
necessidades que se
levantaram, existem vários
caminhos de continuidade a
que fará sentido dar
seguimento, em conjunto
com refugiados,
profissionais e decisores.



Este evento foi o acender de um rastilho, um importante momento de juntar
no mesmo espaço, na mesma mesa, nos mesmos círculos, refugiados,
profissionais e decisores do sistema de acolhimento e integração em
Portugal.

Encurtando distâncias, partilhando pontos de vista e descobrindo formas de
colaborar e continuar a construir a solução em conjunto. Daqui saem muitas
pontes que se criaram e que fará sentido continuar a manter de pé, através
de momentos de encontro, de diálogo e de colaboração real.

Assim, acreditamos que podemos todos contribuir para o objetivo que é
comum: de potenciar a forma como Portugal acolhe e integra as pessoas
refugiadas.

VAMOS CONTINUAR?

NÃO PODEMOS FICAR
POR AQUI...

QUAIS SÃO OS
PRÓXIMOS PASSOS?

Tem vontade de colaborar com os Prós sobre uma temática
específica relevante para a sua instituição?
Quer que os Prós inspirem os profissionais da sua
instituição?
Que desafios tem no seu trabalho que os Prós podem ajudar
a solucionar?
Que perspetivas de colaboração com os Prós visualiza e
quer pôr em prática?



OBRIGADO!

www.comparte.pt |  equipa@comparte.pt | facebook.com/fmr.comparte | instagram.com/comparte.fmr


