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Tudo o que precisa de saber sobre o

Patrocínio Comunitário

de Refugiados



Patrocínio Comunitário

de Refugiados

O patrocínio comunitário de refugiados (PCR) é

um programa que permite que cidadãos e

organizações acolham famílias refugiadas na

sua localidade, apoiando a reconstrução das

suas novas vidas, em segurança, em Portugal.

Qualquer pessoa pode ser patrocinador/a. Para

tal, precisa apenas de criar um grupo de, pelo

menos, 5 pessoas, associar-se a uma

organização local e candidatar-se.

O processo de preparação e de candidatura é

apoiado na íntegra pela equipa do CPR,

podendo levar de 3 a 6 meses. O apoio

prestado às famílias tem a duração de pelo

menos 18 meses ou até que a família seja

independente e autónoma.

O PCR começou no Canadá na
década de 1970 e é hoje uma
referência, tendo acolhido mais
de 300 mil pessoas
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Todos os dias há pessoas no mundo inteiro que
são obrigadas a deixar os seus lares, para
fugirem de perseguições, de conflitos armados e
da violência atroz.

No mundo, existem mais de 100 milhões de
pessoas que foram forçadas a deixar as suas
vidas para trás. Entre elas há mais 27.1 milhões
de refugiados, sendo que quase metade são
crianças.

Apenas 1% dos refugiados no mundo tem
acesso a soluções duradouras em países
seguros, enquanto milhões permanecem em
campos e centros sobrelotados ou em
alojamentos incertos, carecendo muitas vezes
de serviços e bens essenciais. Muitos são
levados a embarcarem desesperadamente em
viagens extremamente perigosas que levam à
perda de muitas vidas.

O PCR surge como uma solução sólida e
duradoura à crise humanitária atual, permitindo
salvar as vidas dos mais vulneráveis, para que
possam viver em paz e segurança.

Porque é que é

importante?

27.1
Milhões
Refugiados

42%
Crianças
Refugiadas

1%
Refugiados

com acesso a 
reinstalação
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Quais são os

benefícios?

O PCR tem um grande impacto na vida das famílias
refugiadas, trazendo benefícios para todas as partes
envolvidas.

• Garante a segurança de pessoas em risco

• Permite que cidadãos sejam parte ativa das
soluções para responder à crise humanitária

• Permite uma integração mais eficaz, holística e
sustentável

• Fortalece e empodera as comunidades locais

• Desenvolve mecanismos de acolhimento mais
eficientes

• Promove maior sensibilização para a diferença,
gerando comunidades mais acolhedoras e inclusivas

• Suscita uma transformação e uma diferença mais
profunda do que voluntário ou donativos!

Conheça algumas histórias na primeira pessoa em:

acomunidade.org/testemunhos 
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“A experiência foi totalmente
transformativa para a comunidade. Tudo
o que demos foi-nos devolvido vezes dez
pela família mais extraordinária,
inspiradora e resiliente que conheci.”

Nick Coke, Comunidade Raynes Park, RU

acomunidade.org/testemunhos


Os patrocinadores têm de apoiar as famílias
com o necessário para uma vida digna e em
segurança, através de apoio emocional, social e
financeiro. Tal inclui:

• Providenciar habitação adequada por 2 anos
no mínimo e bens essenciais

• Apoiar na gestão financeira

• Auxiliar na aprendizagem do português

• Providenciar orientação à cultura portuguesa
e apresentação à comunidade

• Auxiliar no acesso a serviços sociais e de
saúde

• Apoiar na procura de emprego e/ou estágios
e formação

• Auxiliar na inclusão das crianças na escola

• Reduzir o isolamento com atividades de
grupo e de lazer

• Ajudar a comunidade e os serviços a
adaptarem-se aos recém-chegados

Quais são as 

responsabilidades?

UNHCR / Andrew McConnell



Etapas do Patrocínio

Comunitário

Para patrocinar é necessário que o grupo tenha

recursos suficientes e esteja associado com

uma organização local. Os interessados têm de:

1. Formar um grupo local sólido (mínimo 5
pessoas), integrando voluntários

2. Delinear funções e tarefas para integrar o
Plano de Acolhimento para a candidatura

3. Angariar fundos para custos adicionais

4. Participar no curso de formação

5. Encontrar alojamento e garanti-lo, no
mínimo por 2 anos

6. Receber a família

7. Dar a conhecer a localidade e os serviços

8. Inscrever a família nos serviços e
instituições locais

9. Apoiar no conhecimento da língua
portuguesa

10. Desfrutar dos bons momentos!
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Faça parte deste compromisso global!

Inscreva-se aqui

acomunidade.org

patrocinio.comunitario@cpr.pt

https://www.acomunidade.org/patrocinar-refugiados
https://acomunidade.org/
mailto:patrocinio.comunitario@cpr.pt

