
Meios de apoio ao refugiado na fase pré e pós 
concessão de asilo



O Conselho Português para os Refugiados
• Principal Organização Não-Governamental para o Desenvolvimento a trabalhar 

com requerentes e beneficiários de proteção internacional em Portugal. 

• Criado em 1991 para defender e promover o direito de asilo em Portugal, a missão 
do CPR inclui:

– Apoio a requerentes e beneficiários de proteção internacional em todas as 
fases do processo de asilo, incluindo a receção e integração na sociedade 
Portuguesa;

– Sensibilização da população, promoção de iniciativas de advocacy e de 
divulgação acerca dos direitos e deveres dos refugiados.

• Representante e parceiro operacional do Alto Comissariado das Nações Unidas 
para os Refugiados (ACNUR / UNHCR) em Portugal, desde 1998.

Principais atividades

Garantir o acesso a um 
procedimento de asilo 

justo e eficiente

Proporcionar um ambiente 
favorável à proteção

Proporcionar soluções 
duradouras para os 

refugiados
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• 1994: Início do Departamento Social do CPR;

• 1997/1998: A par do aconselhamento, o Departamento Social do CPR iniciou o
apoio para alojamento;

• Em Março de 1999, decorrente do aumento das necessidades de alojamento, o
CPR criou o Centro de Acolhimento da Bobadela, reforçando e consolidando o
apoio social a requerentes;

• 2006: Inauguração do CAR – Centro de Acolhimento para os Refugiados.
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O Centro de Acolhimento para Refugiados

Número de beneficiários alojados no CAB / CAR

1999 151

2005 66

2006 72

2014 435

2015 632



Objectivos Princípios orientadores

Promover a recuperação da auto-estima e 
dignidade dos beneficiários

Respeito pelos Direitos Humanos

Assegurar necessidades básicas Ética

Capacitar para a autonomia Confidencialidade

Facilitar a integração social em Portugal Integridade

Valorização da singularidade e a diversidade

Cooperação e co-responsabilização

Apoio Social no CPR
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• Estabelecido em Setembro de 2012;

• Reúne, de momento, 6 parceiros operacionais: Instituto da Segurança Social (ISS), 

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Instituto de Emprego e Formação 

Profissional (IEFP), Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML); Alto Comissariado 

para as Migrações (ACM) e Conselho Português para os Refugiados (CPR).

• Estabelece “entre os vários intervenientes uma cooperação estreita, com vista à 

promoção de uma política integrada de intervenção, de atuação conjunta e 

eficaz de todos os organismos com competência na matéria” (in Protocolo de 

Cooperação em Matéria de Apoio a Requerentes e Beneficiários de Protecção 

Internacional).

• Determina o responsável pelo apoio social dos requerentes e beneficiários de 

protecção internacional em Portugal, mediante as diferentes fases do 

procedimento de asilo;

• Todos os meses, representantes dos referidos parceiros reúnem-se para debater os 

casos individuais, sinalizados via relatório social, traçando o plano de integração 

mais indicado para cada caso.

O Protocolo de Cooperação em Matéria de Apoio a 

Requerentes e Beneficiários de Protecção 

Internacional
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Fase de admissibilidade - CPR
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Alojamento
CAR; CACR; Alojamento alternativo (quartos alugados, quartos em pensões ou junto 
de familiares)

Alimentação

Apoio pecuniário mensal (mediante análise socioeconómica)

Distribuição de bens alimentares doados pelo Banco Alimentar contra a Fome, 
Projecto Zero Desperdícios

Refeições (CACR)

Saúde

Encaminhamentos para Serviço Nacional de Saúde e outros serviços protocolados 
pelo CPR (ex. CAVITOP; CDP; Clínica Optocentro)

Apoio médico e psicológico providenciado por voluntários

Educação

Integração de menores no sistema oficial de ensino

Integração de adultos no cursos de Português Língua Estrangeira ministrados no CPR

Apoio a actividades escolares

Apoio específico a Menores Não-Acompanhados

Actividades socioculturais e desportivas

Mediação em serviços públicos



Fase de instrução: CPR + ISS
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Alojamento

CAR; CACR; Alojamento alternativo (quartos alugados, quartos em pensões ou junto 
de familiares)

Apoio na procura de alojamento alternativo 

Preparação para a integração no distrito determinado em sede de Grupo Operativo

Alimentação

CPR continua a apoiar pecuniariamente os agregados familiares até ao início do 
apoio social por parte do Instituto da Segurança Social

Distribuição de bens alimentares doados pelo Banco Alimentar contra a Fome, 
Projecto Zero Desperdícios

Distribuição de bens alimentares no âmbito do Fundo Europeu de Auxílio a 
Carenciados (FEAC) – Vertente Mediadora

Saúde Continuação do acompanhamento da situação de saúde

Educação, 
Formação, 
Emprego

Integração / acompanhamento de menores no sistema oficial de ensino

Integração / acompanhamento de adultos no cursos de Português Língua Estrangeira 
ministrados no CPR

Apoio a actividades escolares

Actividades socioculturais e desportivas

Mediação em serviços públicos

Aconselhamento e orientação vocacional



Fase de recurso após decisão de não-admissão ou 

decisão de transferência – CPR + SCML
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Alojamento

CAR; CACR; Alojamento alternativo (quartos alugados, quartos em pensões ou junto 
de familiares)

Apoio na procura de alojamento alternativo 

Alimentação

CPR continua a apoiar pecuniariamente os agregados familiares até ao início do 
apoio social por parte da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Distribuição de bens alimentares doados pelo Banco Alimentar contra a Fome, 
Projecto Zero Desperdícios

Refeições (CACR)

Saúde Continuação do acompanhamento da situação de saúde

Educação

Integração / acompanhamento de menores no sistema oficial de ensino

Integração / acompanhamento de adultos no cursos de Português Língua Estrangeira 
ministrados no CPR

Apoio a actividades escolares

Apoio específico a Menores Não-Acompanhados

Actividades socioculturais e desportivas

Mediação em serviços públicos

Incentivo ao voluntariado como forma de obtenção de contacto com a sociedade 
de acolhimento



Constrangimentos
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1. Saúde

• Emissão de número de Sistema Nacional de Saúde;

• Isenção de taxas moderadoras em consultas e exames de diagnóstico 

complementar;

• Acesso à saúde materna e planeamento familiar;

• Acompanhamento de doentes crónicos.

2. Educação 

• Equivalência / reconhecimento de diferentes graus académicos;

• Acesso à formação profissional;

• Acesso a aulas de Português Língua Estrangeira (PPT);

• Acesso ao mercado de trabalho.
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Conselho Português para os Refugiados (Sede)
Quinta do Pombeiro, Casa Senhorial Norte Azinhaga do 
Pombeiro  1900-793 Lisboa
Tel. + 351 21 8314372Fax: +351 21 8375072

geral@cpr.pt

Centro de Acolhimento para Refugiados – CAR
R. Senhora da Conceição, Bairro dos Telefones,
2685-854 BOBADELA – LOURES
Tel. + 351 21 9943431
Fax: +351 21 9948719

Espaço “A Criança”
R. Andrade Corvo, n.º 2, Bairro dos Telefones
2685-854 BOBADELA – LOURES
Tel. +351 21 994 8740
Fax. +351 21 994 8749

geral@cpr.pt
www.cpr.pt / www.refugiados.net

mailto:geral@cpr.pt
mailto:geral@cpr.pt
http://www.refugiados.net/

