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Introdução
A Plataforma de Apoio aos Refugiados (PAR) 
nasceu em Setembro de 2015, num contexto 
de grave crise de solidariedade com refugiados 
na Europa.
A PAR surge da mobilização de inúmeras 
organizações da Sociedade Civil Portuguesa.
Atualmente é constituída por 
aproximadamente 400 entidades membros, 
com vontade e disponibilidade para 
provisionar uma resposta conjunta de apoio 
aos refugiados:

http://www.refugiados.pt/.
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Programa de 
acolhimento e 
integração
O modelo de acolhimento através da criação de 
comunidades de hospitalidade pretende ser um 
modelo COMUNITÁRIO, COLABORATIVO e 
CONCERTADO, através da criação de parcerias com 
instituições locais e com o envolvimento e mobilização 
de atores locais, de forma a que o processo de 
acolhimento e integração seja inserido e potenciado na 
comunidade de acolhimento.
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DURANTE QUANTO
TEMPO?

O processo de Acolhimento e Integração tem a 
duração total de 18 meses, com uma etapa inicial no 
Centro de Transição de Refugiados, em Évora.
Esta etapa tem duração máxima de 90 dias e tem 
como objetivos melhor identificar as necessidades 
das Famílias.
Além da duração total de 18 meses do programa de 
Acolhimento e Integração, a Instituição Anfitriã deve 
comprometer-se, durante um período de transição 
variável a apoiar os Refugiados a completar o seu 
processo de autonomização.
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QUE OBRIGAÇÕES TEM A
INSTITUIÇÃO ANFITRIÃ?

i. Proporcionar alojamento;
ii. Entregar uma bolsa mensal no valor de € 
150 por pessoa;
iii. Fornecer géneros alimentares para 
confeção e/ou acesso a refeições;
iv. Em caso de necessidade, disponibilizar o 
acesso a roupa;
v. Apoiar no acesso a aulas de português;
vi. Apoiar na inscrição no SNS;
vii. Apoiar a inscrição dos Refugiados menores 
no respetivo agrupamento de escolas;
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viii. Apoiar na inscrição dos Refugiados 
menores de 6 anos na Creche e Ensino Pré-
Escolar;
ix. Ajudar na inserção dos Refugiados adultos 
no mercado de trabalho;
x. Apoiar na inscrição na Segurança Social e 
no pedido de concessão dos apoios sociais;
xi. Incentivar e apoiar o processo de 
autonomização gradual e crescente das 
Famílias Acolhidas.
xii. Preparar relatórios trimestrais sobre a 
prossecução dos objetivos no âmbito do 
acolhimento e integração da família.



EXISTE UM APOIO FINANCEIRO PARA
O ACOLHIMENTO E INTEGRAÇÃO?

A Instituição Anfitriã receberá um apoio financeiro 
atribuído pelo Alto-Comissariado para as 

Migrações, no âmbito dos acordos e fundos 
europeus para o Acolhimento e Integração de 

Refugiados, no montante de € 7.500 por 
Refugiado acolhido.

Este valor financia as despesas com a bolsa mensal, 
habitação entre outras.

Junho 2019 PAR



APOIO TÉCNICO DURANTE O
PROGRAMA DE ACOLHIMENTO E

INTEGRAÇÃO?

Sim, a PAR conta com um Secretariado Técnico, 
assegurado pelo Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS 
Portugal), instituição que assume a missão de 
acompanhamento de proximidade das Instituições 
Anfitriãs no seu trabalho de Acolhimento e Integração.
Esta equipa acompanhará as instituições na sua preparação 
para o acolhimento, fará mediação com outras entidades 
públicas ou privadas, oferecerá formação específica, facilitar 
contactos com intérpretes, entre outros.
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Acolher!

Para todas as Instituições que queiram 
acolher uma Família, poderão entrar em 
contacto directamente para:

par@refugiados.pt

967886178

962657504

Poderão ainda inscrever-se em:
www.refugiados.pt
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Rua Rogério de Moura
Lote 59, 1750-342 Lisboa

Tel: 967 886 178
E-mail: par@jrsportugal.pt
www.refugiados.pt
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