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Parceiros

Organizações  para o Patrocínio
Comunitário de Refugiados em
Portugal

patrocinio.comunitario@cpr.pt

www.acomunidade.org

Seja uma entidade parceira

O patrocínio comunitário permite que
cidadãos e organizações possam acolher
e apoiar famílias refugiadas na sua
localidade, apoiando a reconstrução das
suas novas vidas, em segurança, em
Portugal, por 18 meses ou até a família ser
autonóma. 

Apoie um grupo patrocinador na sua
localidade!

O que é o Patrocinio
Comunitário?



Promover a prática

do patrocínio

comunitário junto

das suas redes.

Fornecerconhecimento e/ou  financiamento do
setor

Incluir o patrocínio
comunitário na

responsabilidade
social da entidade

Fornecer

oportunidaades de

emprego e/ou

formação

Porque é que precisamos de
si?

Como pode apoiar?

O patrocínio comunitário baseia-se na
coesão social. Como ator de referência no
seu território as suas redes podem fazer a
diferença na vida de uma família refugiada!

Precisamos da sua ajuda na criação e no
desenvolvimento da estrutura de apoio a
famílias refugiadas a residir em Portugal.

Ajude-nos a fazer de Portugal um local onde
estas famílias encontram segurança, bem-
estar e dignidade.

A

Apoiamos comunidades na prestação de
apoio a famílias refugiadas em Portugal, numa
perspetiva construtiva, colaborativa e de
aprendizagem mútua. 

Trabalhamos com todo o tipo de entidades
que compõe a sociedade portuguesa para
realçar o potencial de inclusão das famílias
refugiadas através de:

Informação e sensibilização
Formação e capacitação
Apoio e acompanhamento
Rede nacional de partilha e apoio

O que oferecemos?
Participação na primeira rede nacional de apoio
a famílias refugiadas;
Desenvolvimento e coesão das equipas;
Capacitação especializada;
Crescimento de redes de pares dentro e fora da
entidade;
Entidades resilientes e criativas, capacitadas e
sensibilizadas para a interculturalidade.

Exemplos práticos de
envolvimento:

Negócio: mobilize ofertas de emprego
para refugiados com o perfil que
procura. Apoie grupos patrocinadores
locais!

Banca: crie condições para abertura de
contas bancárias por parte de
patrocinadores e dos refugiados.

Associações desportivas: providenciar
acesso às comunidades e redes de
contactos já existentes.

Educação e formação: Apoiar a
inclusão de refugiados nas medidas de
educação e formação existentes.

Organizações: mobilização de
voluntários e oportunidades para
desenvolvimento de competências.

Outros: estamos sempre disponv́eis
para discutir novas ideias! Se tem
alguma proposta inovadora para apoiar
as iniciativas de patrocínio comunitário,
fale conosco! 

Não hesitei em envolve-
me. Para mim trata-se da
partilha da humanidade.

Janet, Irlanda


