
TODOS COM PARTE 
NA DECISÃO
NO ACOLHIMENTO 
E INTEGRAÇÃO 
EM PORTUGAL

www.comparte.pt

COMPARTE & INTEGRAÇÃO COM O SEF
DOCUMENTO INTERCALAR

O QUE MAIS E MENOS AJUDA 
UMA PESSOA QUE CHEGA  
DE UM PAÍS ESTRANGEIRO  
A SENTIR-SE INTEGRADA 
EM PORTUGAL?

Esta e outras perguntas levaram-nos até diferentes tópicos. 
Neste documento, as informações estão organizadas em torno 
dos seguintes temas:

> Instituições, serviços e funcionamento do sistema
> Língua
> Informação
> Rede social - relações pessoais e sociais
> Trabalho e habitação

Aqui serão apresentadas as principais sugestões e ideias acerca do que 
funciona bem e do que pode ser transformado no sistema de acolhimento 
e integração em Portugal.

Os conteúdos são formulados a partir da linguagem utilizada pelos 
participantes. A aproximação ao tom real dos testemunhos transporta-nos 
para uma espécie de diálogo, fortalecido na sua dimensão humana.  
Ao longo do documento, algumas citações enriquecem as descrições.

ENCONTRO ENTRE PRÓS DA 
INTEGRAÇÃO* E SEF

O ComParte – Fundação Maria Rosa, 
na área da integração, pretende contribuir 
para enriquecer o processo de acolhimento 
e integração daqueles que encontram refúgio 
em Portugal (refugiados, requerentes de asilo e outros  
migrantes). A experiência e o conhecimento destas  
pessoas são partilhados com as organizações 
que estão a preparar o seu acolhimento no nosso país.

Pela relevância do Serviço de Estrangeiros 
e Fronteiras (SEF) nesta área, o ComParte  
e o SEF têm estado a colaborar.

Em julho de 2016, realizou-se o primeiro encontro entre 
o SEF e um grupo de pessoas que encontraram refúgio 
em Portugal. Nesse encontro, os elementos do grupo 
contaram histórias pessoais que refletem as experiências, 
conhecimento e sugestões de 39 refugiados 
e requerentes de asilo sobre a sua chegada 
a Portugal e a sua integração no país.

Este foi o primeiro de vários encontros. 
A ideia foi começar, desde já, a estabelecer uma 
relação e a partilhar informações essenciais para  
o sistema de acolhimento em Portugal. Mais encontros 
serão realizados, com o SEF e outras organizações,  
e outras formas de colaboração poderão nascer.  
Esta é a vontade de todos.

O presente documento contempla a informação  
que foi partilhada durante o encontro de julho  
e acrescenta outros dados revelados pela análise dos 
primeiros 39 testemunhos. À medida que mais refugiados 
partilhem as suas experiências, a informação irá sendo 
expandida, aprofundada e reforçada.

É COM ENORME 
ENTUSIASMO QUE 
AGRADECEMOS 
A TODOS O QUE 
CONTRIBUÍRAM PARA 
ESTE ESPAÇO DE 
CONSTRUÇÃO!

Largo de Andaluz, nº28 1ºandar
1050-004 Lisboa
Portugal

tel. 968 222 068 
comparte@fundacaomariarosa.pt 

www.fundacaomariarosa.pt
www.facebook.com/fmr.comparte/?fref=ts

Entidade parceira

* Requerentes de asilo e pessoas com experiência de refugiado 
 que têm um conhecimento privilegiado ao serem diretamente 
 afetados pelas políticas de acolhimento e integração.

SEF

SEF
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> Era importante haver 
 um responsável no SEF que 
 fosse a “pessoa de contacto”. 
 Este profissional podia conhecer 
 a informação de cada pessoa, 
 o seu histórico; podia 
 encaminhá-la para as instituições 
 adequadas, consoante 
 o seu perfil.

> Caráter provisório do 
 documento de seis meses: 
 seria importante haver uma 
 resposta num menor tempo 
 (ex.: três meses) ou deixar de 
 estar escrito “provisório” e, em 
 vez disso, dizer “renovável” –  
 o prazo no cartão tem sido 
 impedimento para muitas 
 questões que promovem 
 a integração na sociedade 
 (ex.: emprego, habitação, etc.).

“São importantes as ferramentas que nos permitem sermos autossuficientes e 
termos um papel de contribuição na sociedade.”

> É importante haver uma forte aposta na aprendizagem da língua desde 
 o início. Saber a língua tem impacto em todas as outras áreas: acesso 
 a serviços, procura de trabalho, casa, relações pessoais, integração no país.

> Há falta de informação acessível sobre espaços, escolas, 
 vagas, programas para aprender português.

> Os transportes e os custos podem ser impedimento para frequentar as aulas.

> Quando não há uma língua comum entre o professor e o aluno,  
 quase não se consegue comunicar e as aulas não funcionam tão bem. 
 Ajuda ter aulas com tradutor ou professores experientes 
 e com competência para ensinar estrangeiros.

> Para pessoas que só falam a língua do país de origem é muito difícil viver 
 em zonas isoladas, onde não conseguem comunicar e onde não têm outras 
 pessoas do mesmo país que as possam ajudar.

> A amizade e os momentos de convívio com portugueses são essenciais para  
 a aprendizagem da língua.

> Quando há muitas celebrações, 
 momentos de convívio e eventos 
 multiculturais é muito bom.

> Sente-se falta de aprender logo 
 desde o início os costumes, 
 a mentalidade, 
 o funcionamento político e 
 social, os valores, para ajudar 
 na adaptação ao país. 
 Tal como é importante que se 
 conheça a cultura das   
 pessoas que chegam: saber 
 no que acreditam, o que 
 comem, etc.

> Pode ser bom haver projetos que  
 liguem portugueses e migrantes
 (ex.: projetos artísticos e de 
 desporto; redes de amigos que 
 possam ajudar nas questões 
 práticas do dia a dia e que 
 ajudem na integração na 
 sociedade).

> Poderia haver uma pessoa da 
 sociedade civil que fosse uma 
 figura de referência, tanto na 
 ajuda ao nível da ligação com 
 os serviços, como ao nível da 
 relação de amizade.

> Afeta muito não conhecer 
 ninguém e não saber se se vai 
 voltar a estar com a família.

> É importante que, quando 
 alguém chega, não seja 
 posto numa aldeia ou vila sem 
 outros imigrantes. Principalmente,  
 se é alguém que não está com 
 a família; fica muito isolado.

> Seria bom fazer ligação entre 
 quem chega e pessoas 
 do mesmo país que já vivem 
 em Portugal.

> Ajudou muito ter habitação e 
 alimentação como apoio inicial.

> É muito importante ter uma casa 
 só para a família; é muito 
 difícil para as famílias com filhos  
 ficarem tanto tempo nos centros 
 de acolhimento.

> Há algumas dificuldades na 
 procura de habitação: 
 encontrar um fiador (não tendo 
 trabalho dificulta a possibilidade 
 de arranjar alguém que confie 

 em nós e que nos ajude); não 
 falar a língua (muitas pessoas 
 não falam inglês o que 
 impossibilita a comunicação);  
 preconceito (algumas pessoas  
 não aceitam alugar casas 
 a refugiados).

> É muito bom quando dão 
 informação sobre a criação  
 do próprio negócio.

> Uma sugestão podia ser fazer  
 uma base de dados com os CVs 

 e as competências dos 
 refugiados para facilitar o match 
 com oportunidades para 
 empregos mais ajustados ao que 
 os refugiados podem e sonham 
 fazer (de forma a que não 
 façam apenas trabalho ao nível  
 de limpeza, restauração, etc.).

> Podia haver políticas de 
 incentivo à contratação 
 de refugiados

> Seria uma grande ajuda haver manuais com orientações essenciais desde 
 o início. O guia pode ser em várias línguas e explicar, por exemplo: quais os 
 documentos importantes a obter, como funciona o sistema de saúde, 
 as questões culturais principais, os programas de aprendizagem da língua, 
 as questões legais, o processo de acolhimento, etc.

> É importante centralizar e disponibilizar informação, por exemplo no site do SEF.

> A internet pode ser um ótimo recurso 
 (ex.: apoio online; vídeos explicativos; etc.).

> Podia criar-se uma linha de apoio para que 
 as pessoas refugiadas possam ajudar e ser ajudadas. 

> Outra sugestão: criar visitas guiadas aos vários serviços: 
 ir ao hospital/centro de saúde, à Loja do Cidadão, ao SEF, etc.

> Faz falta uma maior clareza e transparência nos processos.

> Pode ser bom investir na consciencialização 
 da sociedade antes da chegada de mais pessoas.

> A relação com os profissionais 
 dos serviços tem um forte 
 impacto. É muito bom quando 
 há simpatia, alegria, um apoio 
 próximo; quando ouvem com 
 interesse e não desconfiam 
 do que se diz.

> É importante os tradutores serem 
 pacientes, os profissionais terem 
 formação na área dos  
 refugiados, conseguir conhecer 
 a pessoa por trás do profissional.

> A qualidade das traduções ajuda 
 a ajustar as expectativas sobre  
 aquilo que os refugiados vão  
 encontrar em Portugal.

> A complexidade dos processos,  
 os tempos de espera, os atrasos 
 e a burocracia destacam-se 
 como aspetos importantes 
 a transformar.
 
> Ajudaria haver uma uniformização 
 dos procedimentos e das 
 informações sobre os refugiados  
 em Portugal nos diferentes serviços 
 e nas diferentes regiões do país.

> É importante desenvolver um  
 programa integrado, construído 
 em conjunto com as várias 
 organizações e gerido por uma 
 entidade de referência. Seria 
 importante este programa garantir 
 um apoio eficaz ao nível da  
 língua, formação de competên- 
 cias, adaptação à cultura  
 portuguesa e disponibilização de  
 informação sobre o sistema de  
 acolhimento e integração de  
 pessoas refugiadas em Portugal. 

> Sente-se falta de uma maior  
 clareza ao nível do papel 
 de cada instituição: saber quem 
 é responsável por cada assunto, 
 para poder colocar as questões  
 e resolver eventuais dificuldades. 
 Há um sistema, mas as pessoas  
 não sabem e não percebem.

> Existem situações de grande 
 isolamento, posteriormente ao 
 período de apoio das instituições. 
 É importante não deixar as 
 pessoas  “ao abandono” 
 quando saem dos centros 
 de acolhimento.

> Era muito bom que os centros 
 de acolhimento fossem mais 
 parecidos com “estar em casa” 
 (ex.: poder entrar e sair 
 a qualquer hora).

“Às vezes sentimo-nos às 
voltas, sem sair do mesmo 
lugar, sem conseguir tratar 
do que é preciso.”

“Às vezes faz falta ter  
alguém com quem  
partilhar certas situações 
que vivemos nos  
diferentes serviços.”

“Como posso ir à Segurança 
Social e preencher 
documentos em português 
sem saber a língua e sem 
os profissionais saberem 
inglês?”

“A simpatia das pessoas 
ajuda-me muito a 
aprender.”

“Há a necessidade de um 
apoio maior. Às vezes, os 
refugiados fornecem dados 
errados, por engano, que 
lhes trazem problemas, 
como por exemplo  
assinalar num documento 
a opção que refere  
que têm casa, quando  
na realidade não têm.”

“Já fui convocado para 
estar presente numa  
determinada instituição,  
sem necessidade,  
por falta de articulação.”

“Quem é que me vai dar 
trabalho, contratar, sem 
saber se eu vou continuar 
a poder estar no país?”

Instituições, serviços 
e funcionamento do sistema

SEF

Língua Rede social - Relações pessoais e sociais

Emprego e habitação

Informação

“É importante que o SEF tenha um papel 
na integração para além da questão legal.”

“Foi muito bem pensado 
não ficarmos em campos 
de refugiados, mas 
em casas. 
Se estamos todos juntos, 
pensamos só na guerra; 
ao estarmos em vários 
sítios, isso também 
abre perspetivas.”

“A nossa prioridade é 
trabalhar, mas é preciso, 
para isso, saber a língua.”

“Sem os documentos, 
não consegui levantar 
o certificado de 
habilitações, o que 
dificultou arranjar 
Trabalho.”

“Tenho condições de  
trabalho precárias por 
não me quererem dar  
contrato. Pagam muito 
pouco e trabalho muito. 
Isso por ser refugiado.  
Às vezes, até por verem 
que o nosso nome 
é muçulmano põem-nos 
de parte.”

“Há muitos preconceitos que 
resultam da falta 
de informação sobre 
os refugiados.”

“Na escola, quando ainda não sabemos falar  
português, não nos conseguimos defender 
e os colegas provocam-nos, gozam, batem-nos.”

“Quando chamam 
a pessoa pelo nome 
é importante; parece 
amigável.”

“Foi no decurso das amizades 
que aprendi mais a língua e tudo. 
As pessoas são calorosas.”
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