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O que é o Patrocínio Comunitário de 
Refugiados?

É um programa inspirador que permite 
a pessoas comuns acolherem e 

apoiarem uma família de refugiados 
nas suas novas comunidades. 



Começou no Canadá na década
de 1970 e é hoje uma
referência, tendo acolhido mais
de 300 mil pessoas e estando
ativo em 12 países.

Grupos de cidadãos unem-se para
responder diretamente à crise
humanitária, recebendo e apoiando
refugiados com o essencial para se
integrarem e poderem reconstruir as
suas vidas, de forma segura, fazendo de
Portugal a sua nova casa.



O Patrocínio Comunitário é uma solução sólida e duradoura para
crise humanitária atual, permitindo salvar as vidas dos mais
vulneráveis, para que possam viver em paz, dignidade e
segurança.

Através do curso de Capacitação para o Patrocínio Comunitário de
Refugiados pretendemos criar comunidades mais inclusivas e
apoiar grupos de cidadãos a estruturar o acolhimento local!
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Destinatários
Curso dirigido ao público em geral com interesse em
implementar ações de patrocínio comunitário de 
refugiados e a entidades interessadas em fazer parte da 
rede Parceiros ComUnidade.

Objetivos
- Estruturar um programa local de patrocínio comunitário 
de refugiados;
- Conhecer métodos e técnicas importantes para a 
comunicação intercultural e apoiar aquisição de 
competências no âmbito do Português Língua Estrangeira;
- Lidar eficazmente com os efeitos adversos da saúde 
mental;
- Compreender a salvaguarda das pessoas mais 
vulneráveis;
- Garantir a harmonia e o bem-estar pessoal e do grupo 
patrocinador;
- Perceber os contextos de proveniência e os percursos de 
fuga das pessoas refugiadas. 

Metodologia
O curso decorrerá em formato b-Learning, estando 
estruturado em 7 módulos de formação.

Os módulos 1 a 6 têm uma componente expositiva 
(sessão assíncrona), bem como uma componente de 
trabalho autónomo (documentos, vídeos, etc), um fórum 
e um teste de avaliação para cada módulo. O módulo 
presencial (a realizar-se a 1 de abril em Lisboa e a 15 de 
abril no Porto) terá uma componente expositiva aliada a 
trabalho prático em grupo. Cada formando/a poderá 
escolher qual a sessão em que prefere participar 
consoante a sua localização geográfica.

Avaliação
Participação no fórum, elaboração e correção das fichas 
de avaliação, desempenho nos exercícios práticos.
Os participantes que completarem a formação com 
sucesso, receberão um certificado de participação.



Programa do curso
Módulo Conteúdos Avaliação Duração

1. Patrocínio Comunitário 
de Refugiados

 Patrocínio comunitário de refugiados;
 Princípios orientadores, gestão de expectativas e potenciais riscos;
 Mãos à obra: a criação de um grupo patrocinador passo-a-passo;
 Acolhimento: processos, inclusão e adaptação cultural; Principais desafios.

Ficha de avaliação
Participação ativa no 

fórum

4,5 
horas

2. Comunicação 
intercultural e Português 
Língua Estrangeira

 A Cultura e a diversidade cultural;
 Técnicas de comunicação em contextos interculturais;
 Necessidades e práticas para a aprendizagem da língua portuguesa.

Ficha de avaliação
Participação ativa no 

fórum
4 horas

3. Compreender o trauma e 
os seus efeitos

 Saúde mental e refugiados;
 Primeiros socorros psicológicos;
 Práticas para o autocuidado.

Ficha de avaliação
Participação ativa no 

fórum
4 horas 

4. Salvaguardar os mais 
vulneráveis

 A salvaguarda: como estruturar e aplicar;
 Os diferentes tipos de abuso e os seus sinais mais frequentes;

Ficha de avaliação
Participação ativa no 

fórum
4 horas

5. Harmonia e bem-estar
 As dinâmicas de grupo e as boas relações com os outros;
 Resolução de problemas e de conflitos;
 A importância do bem-estar pessoal para os resultados do programa.

Ficha de avaliação
Participação ativa no 

fórum
4 horas

6. Acolher, apoiar e incluir 
/ Encerramento

 O plano local de acolhimento;
 Dinâmicas de grupo e esclarecimento de dúvidas;
 Encerramento.

Ficha de avaliação
Participação ativa no 

fórum

4,5 
horas

A realidade dos refugiados 
– contextos e percursos 
(módulo presencial)

 Contextos de origem e percursos de fuga.
Ficha de avaliação

Participação ativa no 
fórum

2 horas



Semana Módulo Observações

1
27/03 a 02/04

1. Patrocínio Comunitário de Refugiados Sessão síncrona a 27/03, às 18:30 + conteúdos assíncronos

2
03/04 a 09/04

2. Comunicação intercultural e Português Língua Estrangeira Conteúdos assíncronos

3
10/04 a 16/04

3. Compreender o trauma e os seus efeitos Conteúdos assíncronos

4
17/04 a 23/04

4. Salvaguardar os mais vulneráveis Conteúdos assíncronos

5
24/04 a 30/04

5. Harmonia e bem-estar Conteúdos assíncronos

6
01/05 a 08/05

6. Acolher, apoiar e incluir / Encerramento Conteúdos assíncronos

Semana 1 e semana 
3

* A realidade dos refugiados – contextos e percursos 
(módulo presencial)

Em Lisboa: 01 de abril de 2023, das 09:30 às 11:30
No Porto: 15 de abril de 2023, das 11:30 às 13:30

Programa do curso

* O Módulo presencial é composto por uma sessão presencial. A sessão é obrigatória e terá duas edições, uma em Lisboa 
e outra no Porto. Os formandos devem escolher uma das duas, consoante a sua disponibilidade / localização geográfica. 

** Os testes abrem às 18 horas de sexta-feira e encerram às 18:00 da segunda-feira seguinte. O módulo presencial não 
está sujeito a teste, sendo a avaliação realizada por observação.



Requisitos
O curso é gratuito e tem vagas limitadas.

A duração total do curso é de 27 horas.

Cada participante deve dispor de meios 
tecnológicos para acompanhar a formação (ex. 
computador, tablet ou smartphone).

Equipa

Coordenador de e-Learning: Fernando C. Pereira

Formadoras
Bárbara Oliveira: licenciada em Línguas e Relações Internacionais e pós-
graduada em Direitos Humanos, com especializações diversas na área das 
migrações forçadas e inclusão. Em 2021, coordena uma nova área de 
intervenção relacionada com percursos complementares à proteção 
internacional nomeadamente no desenho, conceção e estruturação do 
primeiro programa de patrocínio comunitário de refugiados em Portugal.

Clara Vaz: licenciada em Relações Internacionais, mestre em Migrações, 
Inter-Etnicidades e Transnacionalismo e especializações em Inclusão, 
Cooperação Internacional e Fronteiras. Com experiência profissional nos 
setores comercial, de investigação e da educação, trabalha em projetos de 
inclusão de migrantes há mais de 10 anos.

Pré-inscrições

www.acomunidade.org


